
 

 

 

 

 

 

 پرستاری و بهداشت اوز های دانشکده محترم فناوری اطالعات ینمسئول

 
 

پایان  برخطاصالحی برگزاری آزمونهای  –اجرایی تکمیلی  شیوه نامهاحتراما بندهای مندرج در 

اقدام می باشد جهت  ITابالغی وزارت بهداشت که مربوط به کارشناس  0911-0011نیمسال دوم 

 :  مقتضی  اعالم می گردد 

 
سواالت بر حسب نظر اساتید می تواند بصورت چندگزینه ای، تشریحی و یا بصورت تلفیقی طراحی  -0

 شود. 

لحاظ می گردد و هر سوال در یک  ثانیه وقت 01در خصوص سواالت چندگزینه ای برای هرسوال  -2

ثانیه خواهد بود. ولی زمان عبور  01صفحه ظاهر خواهد شد و حداکثر زمان توقف بر روی هر سوال 

ثانیه( در اختیار دانشجو خواهد بود، به این  01از هر سوال به سوال بعدی )با رعایت سقف حداکثر 

دن زمان مازاد مربوط به آن، دانشجو می ترتیب با تسریع در پاسخ دادن به یک سوال و ذخیره کر

 درصد سواالت استفاده کند. 01تواند وقت ذخیره شده را برای بازگشت به 
درصد سواالت برای دانشجو فراهم می باشد که  01امکان بازگشت به سواالت ماقبل، در کل برای  -9

 جهت بازگشت و پاسخ دادن به این سواالت استفاده می کند.  از زمان ذخیره شدهدانشجو 

برای احتمال بروز تاخیر کوتاه مدت در اتصال دانشجو به سامانه آزمون به  دقیقه وقت شناورسه   -0

 آزمون اضافه می گردد.  هر کل زمان

 مغایرت عدم نظر از از باید شده برگزار آزمون دانشکده، آموزشی معاون تشخیص با لزوم صورت در -0

IP بررسی وجود مغایرت صورت در شود رسانده دانشکده در فنی کارشناس پشتیبانی تایید به 

 . شد خواهد اتخاذ نهایی تصمیم دانشکده شورای آموزش نظر با و انجام موضوع روی بر الزم

به صورت عکس  ای پیرا در سامانه تا یحیدانشجو پاسخ سواالت تشر ،یحیدر خصوص سواالت تشر -6

و هر استاد  شدخواهد  میخصوص زمان مناسب بر اساس نظر استاد تنظ نیا کند. در یم یبارگذار

 روز قبل از امتحان سواالت را تحویل نماید . 0موظف است حداقل 



 

 

کارشناس /  یورود دانشجو به سامانه، نام و نام خانوادگ یدر ابتدا ایقبل از شروع آزمون و  -7

اطالع رسانی تماس دانشجو در صورت بروز مشکل  یآنها برا تماس ن و شمارهکارشناسان آزمو

 شود.

سامانه  قیاز طر (نینظارت آنال)آزمون  نیدر ح انیبا دانشجو یریتصو یارتباط صوت یبرقرار -8

 یریاز امکان مذکور به کارگ یاست در صورت بهره بردار یریگیپ حال آزمون، در دست اقدام و در

 . خواهد شد یرسان اطالع یبرخط به نحو مقتض یآن در آزمون ها

 باشد. یم یسواالت بصورت تصادف یها نهیگز دمانیچ زیسواالت و ن دمانیچ بیترت -1

 سواالت دارای نمره منفی نمی باشد .-01

 دانشجویان، برخط اتصال وضعیت در اختالل و فنی مشکالت بروز احتمال رساندن حداقل به برای-00

 در نظر گرفته می شود. ساعت یک ها آزمونبرای  زمان حداکثر

 


