دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنالین دانشجویان پزشکی نیمسال دوم 99-99

به استحضار می رساند آزمونهای آنالین دانشجویان رشته پزشکی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط معاونت
محترم آموزشی و مسئول محترم مرکز توسعه دانشکده پزشکی طبق مقررات و شیوه نامه ذیل انجام می گردد:


آزمون آنالین در بستر آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس  https://exam.tums.ac.irبرگزار می
گردد.

 فراگیر در زمان تعیین شده و راس ساعت مقرر در سامانه مورد نظر وارد شده و با کد کاربری و رمز عبوری که
از قبل در اختیار وی قرار داده شده است ،در محیط آزمون وارد خواهد شد.
 فراگیر موظف است که  42ساعت پیش از شروع آزمون کارت ورود به جلسه خود را ( که شامل نام و نامه خانوادگی
و مشخصات آزمون می باشد) درصفحه اول سامانه آزمون دریافت نماید.
 همزمان با دریافت کارت آزمون از طریق سامانه آزمون ،فراگیر از زمان دقیق برگزاری آزمون ،مشخصات آزمون،
تعداد سواالت ،مدت زمان پاسخگویی به هر سوال را دریافت خواهد نمود.
 در صفحه اول سامانه آزمون ،سمت چپ آئین نامه و مقررات آزمون را قبل از آزمون مطالعه بفرمایید.
 جهت کاهش امکان اتفاقات غیر مترقبه توصیه می شود آزمون دهنده ،از نیم ساعت قبل از آزمون دستگاه خود
را روشن نماید .هرچند امکان پاسخگویی از طریق گوشی همراه نیز امکان پذیر است اما جهت تسهیل شرکت
در آزمون استفاده از لپ تاپ و تبلت اکیدا توصیه می شود.


در صورت قطع اینترنت آزمون دهنده در حین آزمون ،امکان رفرش کردن صفحه ،ورود مجدد فراگیر به سایت
آزمون و پاسخ به ادامه سواالت ،وجود خواهد داشت .الزم به ذکر است که این امکان تا زمانی که آزمون مورد نظر
به پایان نرسیده ،و دکمه خروج یا اتمام آزمون را نزده باشد ،فراهم است و بدیهی است که امکان بازگشت به
سواالت نمایش داده شده در مدت قطعی اینترنت برای آزمون دهنده وجود ندارد و مدت زمان قطعی اینترنت به
زمان کلی آزمون اضافه نخواهد شد .در صورت ایجاد مشکل احتمالی در سامانه و قطع سرور آزمون ،سواالت
قبلی پاسخ داده شده ،ذخیره شده و به محض رفع مشکل ،ادامه سواالت نمایش داده خواهند شد .بدیهی است
در این صورت زمان کلی آزمون با اضافه شدن زمان قطع سرور محاسبه خواهد شد .
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در هر بار صفحه نمایش تنها یک سوال را نمایش خواهد داد .پس از پاسخ به هر سوال امکان بازگشت مجدد به
آن سوال یا سواالت قبلی وجود ندارد .از روش های توزیع تصادفی سواالت و نیز توزیع تصادفی گزینه ها جهت
حفظ امنیت بیشتر آزمون استفاده خواهد شد.



هرچند که انتخاب گزینه اشتباه نمره منفی ندارد ،با این حال امکان عدم انتخاب گزینه در یک سوال و رفتن به
سوال بعدی وجود دارد،

 مدت زمان آزمون بر مبنای آیتم های زیر محاسبه می شود:
 -1برای هر سوال چهارگزینه ای حداکثر  24ثانیه در نظر گرفته می شود.
 -4برای هر سوال کوتاه پاسخ  24ثانیه در نظر گرفته می شود.
 -3با توجه به جدا بودن دفترچه آزمون تشریحی ،مدت زمان پاسخ به سواالت تشریحی متغیر بوده و بر اساس
حجم پاسخ مورد نیاز توسط طراح سوال تعیین و اطالع رسانی می شود.
 فراگیران حداکثر تا  5دقیقه پس از شروع آزمون اجازه ورود به سامانه را خواهند داشت .بدیهی است که دقایق
تاخیر در ورود به آزمون ،موجب کاهش مدت زمان کلی آزمون برای آزمون دهنده خواهد شد.


دفترچه و کلید سواالت  ،نیم ساعت پس از آزمون در سایت آزمون با ورود به پنل کاربری در دسترس می باشد.

 نحوه اعتراض به سواالت یا کلید آزمون  ،در سامانه آزمون پس از اتمام آزمون به مدت  24ساعت با ورود به
پنل کاربری در صفحه اول سامانه فعال می باشد وارد و اعتراض را ثبت نماید .
 چنانچه مشکلی در ورود باشد با شماره تلفن  44043914تماس یا به نمایندگان خود پیامک ارسال بفرمایید
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