
 مربوط به آموزش مجازی ) برگزاری امتحانات پایان ترم( 4اطالعیه شماره 

با عرض سالم و تشکر از زحمات اساتید محترم در مورد نحوه ی برگزاری امتحانات پایان ترم، ذکر نکاتی ضروری بنظر 

 می رسد : 

ش دانشجو به شکل غیرحضوری و با در نظر گرفتن امکانات دانشجویان، روش جه به تنوع روش های سنجالف ( با تو

های پیشنهادی به شرح ذیل می تواند برای ارزیابی مجازی ارائه شود. شایان ذکر است که چالش های هر روش مانند 

 ته است. تعداد کاربران و تشخیص هویت آنها و مزایای هر روش در اولویت بندی روش ها مورد توجه قرار گرف

 دوبی کانکت : اروش تشریحی با استفاده از نرم افزار .1

 تشريحی : آزمون نوع

 انتهايی آزمونهاي : تناسب

 در آن تصويري و صوتی امکانات از استفاده با و شوند می دعوت کانکت اَدوبی افزار نرم به کاربران : توصیف

 نحوي به را خود دوربین بايد کاربران .کنند می شرکت ويدئويی همايش يك در درس استاد میزبانی به حقیقت

 بارگیري افزار نرم در فردي يا گروهی صورت به آزمون سؤال .باشد مشخص آنها نگارش محل که کنند تنظیم

 در کاربران کلیه با آزمون طول در درس استاد .نويسند می را خود جوابهاي آن اساس بر کاربران و شود می

 .است ارتباط

 نفر پنج کاربران : تعداد

 کامل کاربران : هويت تشخیص

 ضبط و آزمون دهندگان بیدرنگ پايش مسائل، حل جمله از آزمون انواع در استفاده امکان آزمون، امنیت مزايا :

 .  آزمون جلسه ي

 . ديجیتال دوربین وجود به نیاز و نرم افزار اولیه آموزش به نیاز کاربران، محدود تعداد چالشها :

 آزمون با استفاده از اتوماسیون آموزشی دانشگاه : . 2

 تشريحی آزمون: نوع

 انتهايی آزمونهاي تکوينی، آزمونهاي تناسب:

 گزينه ي از استفاده با يا سؤالها فايل پیوند اشتراك گذاري به يا پیام طريق از پرسش ها شیوه، اين در توصیف:



 دانشجو پاسخ سپس می گیرد. قرار دانشجو اختیار در آموزشی اتوماسیون در "کالس تکالیف و امتحانات تعیین"

 اتوماسیون آموزشی در و می کند پويش همراه تلفن پويشگر نرم افزار يك با را آن و می نويسد کاغذ روي را خود

  .می کند بارگیري آزمون يك عنوان به دانشگاه

 نامحدود  کاربران: تعداد

 حدودي تا کاربران: هويت تشخیص

 جمعی بارگذاري امکان استادان، براي ويژه آموزش به نیاز عدم دانشگاه، رسمی سیستم از استفاده مزايا:

 . پاسخنامه ها

 آموزش به نیاز ، گیري پشتیبان در اشکال ايجاد و دانشگاه سرور در فايلها شدن انباشته آزمون، امنیت چالشها :

 .  آموزشی اتوماسیون به آن ارسال و شده پويش فايل يا عکس تهیه دلیل به آزمون زمان افزايش و دانشجو

 شفاهی با سرویس های همایش مجازی :  مصاحبه .3

 تشريحی آزمون: نوع

 انتهايی آزمونهاي تکوينی، آزمونهاي تناسب:

از پیام  يکی يا و زوم يا اسکايپ مانند مجازي همايشهاي سرويسهاي از يکی از استفاده با درس استاد : توصیف

 صورت شفاهی به را خود پرسشهاي و برقرار تصويري-صوتی تماس دانشجو با وايبر يا واتسآپ مانند رسانها

 می کند.  مطرح

 نامحدود  کاربران: تعداد

 کامل کاربران: هويت تشخیص

 در دانشجو به راهنمايی و ارفاق امکان دانشجو، واکنش ارزيابی و تشريحی سؤالهاي انواع پرسیدن امکان مزايا:

 کردن رد وبدل امکان پاسخها، مجدد ارزيابی و آزمون ي جلسه ضبط امکان صحیح، پاسخ يادآوري عدم صورت

 مصاحبه. با همزمان مختلف اسناد و )مسائل حل مانند( نوشته

 همايش سرويسهاي از يکی در کاربري حساب داشتن به نیاز مصاحبه، هنگام دانشجو بر عصبی فشار چالشها:

 .  بودن بر زمان و ديجیتال دوربین وجود به نیاز مجازي،

 اسکایپ ) پایش در اتاق بسته ( :.4

 تشريحی  ن:آزمو نوع

 انتهايی آزمونهاي  ب:تناس

می  تشکیل زوم يا اسکايپ مانند مجازي همايش سرويسهاي از يکی در را مجازي گروهی درس استاد توصیف:

می  مستقر بسته اتاق يك در دانشجو آزمون زمان در .کندمی  دعوت آن در عضويت براي دانشجويان از دهد. و

استاد  باشد. ممکن سهولت به دانشجو پايش که می گیرد قرار اي نقطه در وبکم يا موبايل لپتاپ، دوربین شود و

 چه زمانی در که شد نخواهند متوجه دانشجويان و می کند قطع آزمون زمان در را خود صداي و تصوير خروجی

 .دارد نظر زير را آنها درس استاد



 نفر پانزده  کاربران: تعداد

 کامل  کاربران: هويت تشخیص

 بی درنگ پايش آزمون، امنیت پايش، براي تدريس همکار از گرفتن کمك دانشگاه، باند پهناي اشغال عدم مزايا:

 آزمون . در آمده پديد خطاي يا جلسه ضبط و آزمون دهندگان

 و ديجیتال دوربین وجود به نیاز مجازي، همايش سرويسهاي از يکی در کاربري حساب داشتن:  چالشها

 افراد. همشنوي صداي

 . آزمون سوال باز در خانه : 5

 تشريحی آزمون: نوع

 انتهايی آزمونهاي تکوينی، آزمونهاي تناسب:

 میزان و  )قضاوت قدرت( ارزيابی و نقد توانايی واکاوي، قدرت ارزيابی براي مفهومی سؤالهاي از استفاده توصیف: 

 به آموزشی اتوماسیون يا رسانها پیام طريق از آن ارسال و سؤال دو يکی طرح با درسی موضوع مورد در خالقیت

 .مقرر زمان در امتیازدهی و تصحیح براي ها برگه تصوير صورت به پاسخها دريافت و کالس

 نامحدود : کاربران تعداد

 حدودي تا : کاربران هويت تشخیص

 .نیست چندگزينه اي سؤالهاي با آن سنجش امکان که بخشهايی سنجش و آزمون نسبی امنیت مزايا:

  تصحیح . براي فايلها کردن مرتب آنها، بازخوانی هنگام ارسالی عکسهاي پايین کیفیت: چالشها

 . مصاحبه شفاهی با تلفن همراه : 6

 تشريحی آزمون: نوع

 انتهايی آزمونهاي تکوينی، آزمونهاي تناسب:

 .کند می مطرح شفاهی صورت به را خود سؤالهاي دانشجو با تلفنی تماس با درس استاد توصیف:

 نامحدود :کاربران تعداد

 حدودي تا :کاربران هويت تشخیص

 و ارفاق امکان کاربر، طرف در هوشمند همراه تلفن يا رايانه به نیاز عدم اينترنت، به دسترسی به نیاز عدم :مزايا

 پاسخها مجدد ارزيابی و آزمون ي جلسه ضبط امکان صحیح، پاسخ يادآوري عدم صورت در کاربر به راهنمايی

 به وابسته هاي ارزيابی انجام امکان عدم مصاحبه، هنگام دانشجو بر عصبی فشار آمدن وارد احتمال: چالشها

 .  بودن زمانبر و مسائل حل مانند نوشتار

 . آزمون های آنالین مانند فرم نگار گوگل : 7

 تشريحی و جورکردنی نادرست،/درست کوتاه پاسخ، چندپاسخی، چندگزينه اي، آزمون: نوع

 انتهايی آزمونهاي تکوينی، هاي آزمون :تناسب



 ي ضمیمه بخش عنوان به که است درايو گوگل دفتري رايگان افزارهاي نرم از بخشی گوگل نگار فرم : توصیف

 هاي پرسشنامه طراحی براي حقیقت در افزار نرم اين .دارد قرار کاربران دسترس در میل جی پستی صندوق

 .دارد نیز را آنها خودکار ارزيابی و مختلف آزمونهاي تولید قابلیت اما است، آمده پديد ها نظرسنجی در شخصی

 .است آسان آن از استفاده و  کاربرپسند افزار نرم اين کاربري محیط

 نفر صد از بیش :  کاربران تعداد

 دشوار :کاربران هويت تشخیص

 انتقال خودکار، امتیازدهی ترکیبی، آزمون امکان اي، چندرسانه پرسشهاي تولید فارسی، زبان از استفاده :مزايا

 انواع در تنوع سؤال، هر براي بازخورد ايجاد آزمون، نتايج آماري واکاوي گسترده، صفحات به امتیازها مستقیم

 .  مختلف عاملهاي سیستم با سازگاري و آزمون زمان پايش پاسخها، و پرسشها زدن بُر پرسش،

 .  آزمون امنیت حدودي تا و هويت احراز دشواري :چالشها

ویدئویی روشهای گفته شده، در صفحه اول سامانه دانشگاه موجود  )فایل آموزش : 1تذکر 

 و قابل دانلود می باشند. (

ذکر شده و استفاده از خالقیت فردي براي استفاده ترکیبی از آنها موجب ارتقاء استفاده از شیوه هاي  : 2تذکر 

هاي  روشيکی از  و حداقل  4، 3، 1 شماره کیفیت آزمون ها خواهد شد. لذا استفاده از حداقل يکی از روشهاي

 ضروري خواهد بود.  2و  5 شماره

جز روش هاي ذکر شده الزم است آموزش مرکز از جزئیات روش در صورت مدنظر بودن روشی ب : 3تذکر 

نیاز به استفاده از نرم افزارهاي خاص موارد الزم مذکور مطلع و پس از هماهنگی اجرا شود. همچنین در صورت 

 و اطالعات مورد نیاز بايد در اختیار دانشجو قرار گیرد . 

شفافیت در نحوه برگزاري امتحان و مستند بودن نمره دهی اساتید، موکدا مورد توجه و خواست  :4تذکر 

روش مدنظر خود برای برگزاری  17/03/99الزم است اساتید محترم حداکثر تا تاریخ و آموزش می باشد 

همچنین در صورت اعتراض دانشجو مستندات نمره  مشخص و به مدیر گروه مربوطه اطالع دهند. را آزمون

 دهی استاد براي پاسخ به اعتراض وي مورد نیاز است.

، هیچکدام از دروس نظري بدون آزمون نخواهند بود و با توجه  08/04/99لغايت  24/03/99ب : در بازه زمانی 

 ، اساتید اقدام به سنجش دانشجويان خواهند نمود. درسراي هر به تاريخ و ساعت اعالم شده ب

 % درصد نمره هر درس در آزمون پايان ترم تعیین تکلیف می شود. 40که الزم به ذکر است 

تکالیف ارائه شده و پروژه ها، پرسش و پاسخ هاي کالسی در طول ترم، حضور و غیاب دانشجو، آزمون هاي پ : 

نمره هر درس را % درصد باقیمانده 60گرفته شده در طول ترم و ... مکمل ارزيابی از دانشجو خواهند بود و 

 مشخص می کنند. 

می باشد و اين بازه زمانی می تواند فرصتی براي  15/05/99تا تاريخ  درست : مهلت اعالم نمره نهايی هر 

 تکمیل سنجش دانشجو باشد. 



با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان براي برگزاري حضوري امتحانات، در صورت لزوم طرح سوال ث : 

ط آموزش انجام براي امتحان حضوري ضروري است که هماهنگی و اطالع رسانی الزم در اين خصوص توس

 خواهد شد. 

ج : انعطاف آموزشی و همراهی با دانشجو در ترم جاري بمعنی عدم رعايت استانداردهاي آموزشی و ارفاقهاي 

 داشته باشند.  را غیرمنطقی نیست و لذا خواهشمند است همکاران محترم در اين مورد توجه الزم

مدنظر استاد براي امتحان براي يك آزمون کوچك آزمايش خ( توصیه می شود قبل از امتحانات پايان ترم، روش 

 شود تا ايرادات احتمالی برطرف و دانشجويان کامال توجیه شوند .

 عملی مطابق با اطالعیه قبلی عمل خواهد شد.  دروسچ : در مورد 

 

 

 

 مرکز آموزش عالی المردمعاونت آموزشی 

 

 

 
 

 


