مراحل آزمونهای الکترونیکی
مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
مرکز آموزش مجازی دانشگاه با در اختیار داشتن  27دستگاه رایانه ،امکان برگزاری آزمون برای مقاطع مختلف تحصیلی را دارا می باشد و
کارشناسان مرکز طراحی ،اجرا و ارائه نتایج آزمون را در اجرای ارزشیابیهای الکترونیکی هدایت و یاری می نمایند.

مقدمه
مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
در سال های اخیر بسیاری از صاحبنظران آموزش پزشکی در دانشگاههای علوم
پزشکی اقدام به طراحی و اجرای شیوه های مختلف آموزش و سنجش برای
دانشجویان و فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی نموده اند از جمله این روشها،
آزمونهای مبتنی بر حل مسئله ،سنجش های مهارتی OCSE ،و غیره می باشد.

از شما دعوت می شود:
بدینو سیله مرکز مطالعات و تو سعه
آموزش دانشگگگاه از اعیگگای هیات
علمی در گروه های آموزش مختلف
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دعوت می نماید ،با بازدید از مرکز
آموزش مجازی و همچنین امکانات

سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه یک نرم افزار مدیریت آنالین ) (LMSو با
استاندارد  SCORMمی باشد که از طریق آن ،در مرکز آموزش مجازی دانشگاه از
سال  1387درسهای آموزشی و کمک آموزشی در قالب استانداردهای محتوای
مجازی (متنی ،تعاملی ،فیلم آموزشی ،اطلس های آموزشی) تولید شده است و بیش
از  8000کاربر در این سامانه فعالیت دارند .الزم به ذکر است با توجه به راه اندازی
سالن آزمون و تجهیز این مرکز به سیستم های مخصوص آزمون آنالین و در نظر
گرفتن زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری با همکاری مرکز فناوری دانشگاه،
مرکز تخصصی آموزش مجازی برگزار کننده آزمون های الکترونیکی در مقاطع
کارورزی ،کارآموزی و دستیاری بوده است.

این مرکز ن سبت به طراحی و اجرای
آز مون های خود به صگگگورت
الکترونیکی اقدام نمایند و از مزایای
ارزشگگیابی الکترونیکی بهره برده و
دان شجویان و فراگیران خود را برای
ورود به دوران یادگیری و آموزش
در فیای مجازی آماده تر نمایند.

مزایای آزمون های الکترونیکی :
 صرفه جویی (هزینه ،زمان ،کاغذ و)...

 دوستدار محیط زیست
 امکان ارزیابی مستمر
 امکان برگزاری در هر زمان ،هر مکان و در هر مقیاس دلخواه
 فراهم آوردن امکان نظارت اساتید بر روند اجرای هر امتحان و ارزیابی نتایج آن

 سهولت برگزاری و تصحیح آزمون آنالین

نشانی :
مشگگ هد ،خ یا بان دانشگگ گاه،
دان شکده بهدا شت ،ساختمان
ک تاب خا نه مرکزی ،طب قه فو قانی،
مرکز تخصصی آموزش مجازی.
Elearning.mums.ac.ir
Lms.mums.ac.ir

1

elearning@mums.ac.ir
تلفن مرکز :
051-38580464
051-38580465

 امکان تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هر آزمون و مقایسه عملکرد دانشجویان به
صورت منفرد ،کالسی و مقایسه نتایج به تفکیک در قالب جداول و نمودارهای
گرافیکی

 مشاهده نتایج برای دانشجویان بالفاصله بعد از آزمون (دریافت جواب بالفاصله بعد
از فکر کردن به سوال مربوطه ،به یادگیری عمیق تری منجر می شود)

قبل از برگزاری آزمون

ترتیب مراحل

در صورتی که قصد دارید آزمون های درسی را برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار کنید
در خواست آزمون را در قالب نامه اتوماسیون از طرف مدیر گروه برای مسوول مرکز آموزش

نامه اتوماسیون

مجازی جناب آقای دکتر رضا اسدی ارسال کنید .در این نامه نام کامل درس  ،نام و نام
خانوادگی به همراه ایمیل استاد مربوطه به مرکز معرفی گردد تا امکان دسترسی به آزمون و بانک
سواالت داده شود

ایجاد حساب کاربری در
سامانه lms

کارشناسان مرکز درس مورد نظر را ایجاد و نام کاربری و رمز عبور را برای استاد تعریف و در قالب
ایمیل برای استاد ارسال خواهد شد.

شده و رمز عبور خود را تغییر دهد .هر شخص در سامانه دارای نام کاربری می باشد و تمام
فعالیت هایی که انجام می دهد (از ورود به سامانه گرفته تا حتی ویرایش یک سوال ) ...به صورت

ورود به سامانه lms

گزارشی (با قید نام کاربری و زمان) ثبت می شود ،مسوول آزمون باید در حفظ و نگهداری نام
کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد و این رمز را در اختیار هیچ کس حتی همکاران دانشگاهی
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استاد بعد از در یافت ایمیل می تواند با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه lms.mums.ac.ir

دیگر قرار ندهد ،زیرا تمام فعالیتی که همکار وی انجام دهد به نام فرد دارای نام کاربری در
گزارشات ثبت خواهد شد.

زمان آزمون خود را با کارشناس مرکز (مهندس مهتاب بخارائی  -داخلی  )105هماهنگ کنید ،شما

تعیین تاریخ آزمون

می توانید برنامه ساالنه آزمون گروه خود را به کارشناس ایمیل کنید تا تاریخ ها برای شما رزرو
گردد( .آزمون ها درساعات اداری برگزار می شود)

آموزش سامانه

آموزش های الزم به صورت ح ضوری ،در خ صوص سامانه ،ورود سواالت و طراحی آزمون تو سط
کار شناس آزمون مرکز آموزش مجازی به ا ستاد مربوطه داده می شود( .حدود یک ساعت زمان
ج هت آموزش الزم می باشددددد) همچنین فیلم های آموزشدددی طراحی آزمون در سددددا ما نه
 elearning.mums.ac.irموجود می باشد.
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شما می توانید در هر مکان و در هر زمان وارد سامانه شده و سواالت را طراحی کنید توجه داشته

بانک سوال

باشید با شبکه داخلی دانشگاه سرعت اتصال به سامانه بهتر می باشد.
در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید در ساعت های اداری با مرکز تماس حاصل فرمایید

لیست دانشجویان را در قالب اکسل با اطالعات زیر  ،یک هفته قبل از آزمون به ایمیل های ذکر
شده ارسال کنید :
Bokharaeimh2@mums.ac.ir

لیست اسامی دانشجویان

elearning@mums.ac.ir

نام  ،نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،گروه ،تاریخ آزمون
اگر دانشجویان نیاز به گروه بندی و قرنطینه دارند لیست گروه بندی ها را حتما ارسال کنید

آموزش های الزم جهت طراحی آزمون به شما عزیزان داده می شود .بعداز طراحی سواالت باید
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طراحی آزمون

روز قبل از زمان برگزاری باید انجام شود تا در صورت مشکل  ،زمان جهت رفع خطا وجود داشته
باشد

ثبت نام دانشجویان در درس

چک کردن آزمون

معرفی مراقب آزمون
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آزمون طراحی و پیکربندی شود (زمان شروع و پایان ،مدت زمان آزمون ) ...،این طراحی حدقل دو

کارشناسان مرکز لیست دانشجویان را در درس ثبت نام می کنند.

حتما  3روز قبل از برگزاری آزمون استاد محترم ،آزمون را بررسی نماید .

لطفا سه نفر مراقب برای روز آزمون به مرکز معرفی کنید .

ترتیب مراحل
حیور کارشناس گروه یا
استاد در مرکز

حیور دانشجویان 15

دقیقه قبل از آزمون

نیم ساعت قبل از شروع آزمون مراقبین یا استاد در مرکز حضور داشته باشند

دانشجویان  15دقیقه قبل از شروع آزمون در مرکز حضور داشته باشند



حضور دانشجویان  15دقیقه قبل از شروع آزمون



تحویل موبایل  ،کیف  ،جزوه و...



حضور در سالن آزمون با توجه به شماره پذیرش (شماره سیستم همان شماره پذیرش می
باشد)

 .1ابتدا دانشجویان وارد سامانه  lmsمی شوند

شروع آزمون

 .2نام کاربری و رمز عبور خود را وارد میکنند( .رمز عبور در مرکز به دانشجویان اطالع داده می شود)
 .3کارشناس آزمون توضیحاتی در خصوص آزمون (رمز آزمون و  ) ...ارائه می دهد.
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پذیرش دانشجویان

روز برگزاری آزمون

 .4دانشجویان با وارد کردن رمز آزمون می توانند آزمون را شروع کنند
دانشجویان در هر لحظه از آزمون با انتخاب گزینه "ارسال پاسخ و اتمام آزمون " می توانند آزمون خود
را به پایان برسانند.

پایان آزمون

(با توجه به صالح دید استاد می توانند نمره و نتایج آزمون خود را مشاهده کنند در غیر اینصورت
بازخوردی به آنها داده نمیشود)
در صورتی که تعداد دانشجویان بیش از  26نفر باشد شرکت کنندگان را گروه بندی می کنیم .لیست

قرنطینه

گروه بندی ها مهم می باشد و استاد روز قبل از آزمون گروه بندی را انجام می دهد .طبق گروه بندی
ساعت حضور دانشجویان در محل آزمون مشخص می شود.
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ترتیب مراحل

بستن آزمون

بعد از آزمون

بعد از پایان آزمون  ،آزمون توسط استاد یا کارشناس گروه و یا کارشناس آزمون باید بسته شود.
(در پیکربندی آزمون تنظیم میکنیم به صورت اتوماتیک راس ساعت آزمون باز و بسته شود)

استاد یا کارشناس گروه بعد از آزمون می تواند نتایج آزمون را خروجی بگیرد .این خروجی بهتر است
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خروجی از نتایج آزمون

بالفاصله بعد از آزمون انجام شود تا درصورت هرگونه مشکل سریعا اقدام شود.
همچنین استاد می تواند تحلیل آزمون را مشاهد ،بررسی و خروجی بگیرد.

نظر به ضددرورت حفظ امنیت آزمون ها و جلوگیری از رخنه ،تقلب های احتمالی و دسددترسددی افرادغیرمسددوول به بانک
سواالت توجه به نکات زیر ضرورت دارد و در صورت احتمال حتی یک مورد دسترسی افراد غیرمسوول به بانک سواالت
درس ،بایستی در اسرع وقت ،مراتب امر برای پیگیری الزم و تغییر سواالت به این مرکز اعالم شود.
درس های دارای محتوا می توانند دارای چند اسدتاد باشدند ،ولی جهت حفظ امنیت سدواالت ،درسدی که حاوی آزمون و
بانک سوال می باشد از دیگر درس ها جدا بوده و فقط یک استاد به آن دسترسی دارد .این استاد باید از سمت مدیر گروه
به عنوان مسوول آزمون در نامه ای به صورت اتوماسیون اداری به مسوول مرکز آموزش مجازی معرفی شود ،تا نام کاربری
و رمز ورود برای شخص ایجاد شده و امکان د ستر سی به آزمون و بانک سواالت داده شود .آموزش های الزم به صورت
حضددوری ،در خصددوص سددامانه ،ورود سددواالت و طراحی آزمون توسددط کارشددناس آزمون مرکز آموزش مجازی به اسددتاد
مربوطه داده می شود.
هر شخص در سامانه دارای نام کاربری می باشد و تمام فعالیت هایی که انجام می دهد (از ورود به سامانه گرفته تا حتی
ویرایش یک سددوال ) ...به صددورت گزارشددی (با قید نام کاربری و زمان) ثبت می شددود ،مسددوول آزمون باید در حفظ و
نگهداری نام کاربری و رمز عبور خود کوشددا باشددد و این رمز را در اختیار هیچ کس حتی همکاران دانشددگاهی دیگر قرار
ندهد ،زیرا تمام فعالیتی که همکار وی انجام دهد به نام فرد دارای نام کاربری در گزارشدددات ثبت خواهد شدددد .همچنین

 .1ارائه فالش و یا  CDحاوی سواالت و یا دست نویس سواالت به کسی جهت تایپ یا حتی انتقال فایل دیگر (در
صورت عدم امکان تایپ توسط خود ،به صورت امن به مرکز ارسال شود تا در مرکز انجام شود)
 .2باز کردن درس دارای آزمون بر روی کامپیوتر اشتراکی و احیانا ترک آن بدون خروج از سامانه
 .3ذخیره کردن نام کاربری و رمز بر روی کامپیوتر اشتراکی در مرورگر
 .4ارسال سواالت از طریق پیام رسان های غیر مجهز به فناوری رمزنگاری شده
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اقدامات زیر منجر به امکان نفوذ به سامانه و دسترسی به سواالت می شود و باید از آنها به صورت جدی خودداری شود:

 .5درج پاسخ سواالت در برگه یا فلش حاوی اطالعات دیگر که به صورت تصادفی در اختیار دیگران قرار گیرد
 .6ذخیره تصاویر و سایر الحاقات سواالت با نام مشابه پاسخ سوال
 .7طراحی سواالت در درسی که دارای محتواهای آموزشی باشد( درس های آزمون از دروس دارای محتوا جدا می
باشد ،که توسط مرکز انجام می شود)
 .8دسترسی هر فردی به جز عضو هیات علمی مسوول آزمون به بانک سواالت

مرکز آموزش مجازی همچنین از الیه های امنیتی متعدد دیگر از جمله رمزگذاری آزمون ها ،تخصددیص  IPبه سددیسددتم
های مجاز برای آزمون  ،اسدددتفاده از دوربین های مداربسدددته و ترفندهای دیگر حفا تی شدددامل روش های مهندسدددی
اجتماعی ،برای مونیتورینگ و شناسایی موارد استفاده می نماید ،اما در نهایت حفظ امنیت آزمون ها نیازمند دقت و توجه
همه دست اندرکاران آن می باشد.
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با تشکر از همکاری شما اساتید عزیز
مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تهیه کننده  :مهندس مهتاب بخارائی

مراحل آزمونهای الکترونیکی

7

