
 

 بهداشتي تدانشگاه علوم پزشكي و خدما

 درماني كرمانشاه معاونت آموزشي

 و توسعه آموزش علوم  پزشكي                               تمركز مطالعا    

 

 

 

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه در ها آزمون برگزاری نامه شیوه

 

 

مورد توجه قرار  حساسیت باید با كه است كیفیت با آموزش ضروریات جمله از تحصیلي پیشرفت ارزشیابي

به عنوان جزیي از روند آموزش دانشجو در  تواند مي آزمون انجام و اجرا روند در درست ریزی برنامه .گیرد

. را به دست دهد دانشجو تحصیلي پیشرفت ارزیابي فرآیند در ای بهینه و مطلوب شرایط نظر گرفته شده و 

 ویک سان سازی روش سنجش  برای ، آموزشي ی نامه آیین 33 ی ماده استناد به و منظور همین به

 برگزاری اجرایي ی نامه شیوه ، مقررات و قوانین بر مبتني تصمیم گیری و ها آزمون اجرای در هماهنگي

 .است شده تدوین ، كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه های آزمون

 

 

 

 

 

 



 قوانین کلی آزمون ها :1بخش 

 سال برگزاری آزمون های تکوینی و پایانی نیم : 2بخش 

 و مقررات آزمون شرایط :  3 بخش

  در آزمون های پایان ترم و میان ترم : غیبت4بخش 

 : تقلب در جلسه آزمون5بخش 

 ها آزمون ی کننده برگزار خدماتی و اجرایی : کادر6 بخش

 و مسئول آزمون استادان :7 بخش

 ها آزمون : مرکز8 بخش

 ( Online (الکترونیکی آزمون:  9بخش 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 نتایج و پژوهشي آموزشي الیفتك امانج كالس، در كارآیي و حضور اساس بر درس هر در دانشجو تحصیلي پیشرفت ارزیابي

 . گیرد مي انجام نیمسال پایان و نیمسال میان امتحانات

 آیین نامه آموزشي وزارت

  

  بخش یک 

 قوانین کلی آزمون ها



 

 

 

 برنامه اصلي آزمون ها توسط شورای آموزشي دانشگاه و با توجه به برنامه وزارتخانه اعالم خواهد شد . 2

 . شود اجرا و تعریف ،شده توسط كمیته آزمون دانشكده تعیین زمان در باید آزمون هرگونه  2 - 1

 و شد خواهد انجامده كتوسط كمیته آزمون دانش شده اعالم ی برنامه براساس ،میان ترم و پایان ترم های آزمون 2 - 1 - 1

 خواهد كرد .نتغییر  آنها تاریخ

ده ارائه داده و تصمیم كمستندات را به كمیته آزمون دانشتبصره :در صورت نیاز به تغییر تاریخ امتحان، نماینده دانشجویان 

 گیری خواهد شد .

 تقویم در كه روزهایي یا روز اعالم وكرمانشاه  پزشكي علوم دانشگاه آموزشي تقویم كلي تغییر مانند مواقعي در  2 - 1 - 2

با در نظر  ها آزمون ی برنامه شود، مي اعالم رسمي تعطیل كشور سراسر در صالحیت دار مراجع توسط ولي نبوده تعطیل

 قراردادن بازه زماني امتحانات تعیین شده توسط شوری آموزشي دانشگاه توسط كمیته آزمون دانشكده تعیین مي شود .

 آزمون های میان ترم 2-2

 آزمون های میان ترم در یک بازه زماني دو هفته ای برگزار خواهد شد . 1-2-2

 آزمون میان ترم و ترتیب آزمون ها توسط كمیته آزمون دانشكده تعیین مي شود .تعیین بازه زماني  2-2-2

 مجاز نظری آزمون از پیشدر سامانه سما  عملي نمره درج باشد، عملي و نظری بخش دو دارای درس چنانچه 2 - 2 - 3

 . نیست

 و استخراج آموزش ی سامانه از راو میان ترم  نیمسال پایان های آزمون ی برنامه است موظف تابعه واحد/پردیس 2 - 2 - 5

 درج ی برنامه آموزشي، امور معاونت برای آزمون ی برنامه مرجع. كند نصب اعالنات تابلوی در را آن دانشجویان اطالع برای

 . است آموزش سامانه در شده

  

  بخش دو 

 سال برگزاری آزمون های تکوینی و پایانی نیم

 



 

 

 

 . الزامیست آزمون جلسات دركارت ورود به جلسه  و دانشجویي كارت اصل داشتن همراه : 1-3

 نام آزمون، مكان و ساعت و روز اطالعات ی دربردارنده كه را خود آزمون ی جلسه به ورود كارت تصویر باید دانشجو:  3 - 2

 گروهمورد  این در. باشد داشته همراه جلسه به ورود هنگام و كند چاپ آموزش ی سامانه از است، صندلي ی شماره و استاد

 .كند رساني اطالع است موظف آموزشي

 است از امتحان دادن دانشجوی بدونو مسئول برگزاری آزمون موظف  3-2 : كارشناس آموزش موظف به رعایت بند 3-3

 كارت جلوگیری نماید .

 آغاز از مسئول آزمون مي تواند پس. باشند حاضر جلسه در آزمون شروع از پیش دقیقه 15 دانشجویان است ضروری : 3 -4

 نماید . جلوگیری ،جلسه سالن به دانشجو از ورود آزمون

 پس از خروج اولین دانشجو از سالن امتحان هیچ دانشجویي در هیچ شرایطي حق ورود به جلسه را نخواهد داشت .: تبصره 

 در كنند، امضا آزمون را ی جلسه غیاب و حضور لیست آزمون، ی جلسه از خروج از پیش موظفند دانشجویان ی لیهك 5-3

 .شوند مي محسوب غایب صورت این غیر

 

 

  

 :  سوم بخش

 و مقررات بخش آزمون  شرایط



 

 

 در مورد امتحانات پایان ترم، قوانین برگزاری آزمون براساس آیین نامه آموزشي وزارتخانه خواهد بود . 4

گروه  ،در بندهای زیر تعیین مي شود و با مجوز شورای آموزشي دانشكده غیبت موارد مجاز، در مورد امتحان میان ترم 1-4

 امتحان میان ترم را به صورت همزمان در روز امتحان پایان ترم انجام خواهد داد .

شورای به ساعت پس از امتحان  24تا خود را دانشجو درخواست كتبي  ،میان ترمدر جلسه  مجوز دار غیبتدر صورت  1-1-4

 .ارائه نمایدآموزشي دانشكده 

 موارد مجاز :

معاونت هنری و ورزشي با معرفي از  ،فرهنگي ،پژوهشي ،آموزشي ،شركت در مسافرت ها، برنامه ها یا المپیادهای علمي-1

 .های مرتبط دانشگاه 

 ساعت  8در صورت بیمار بودن دانشجو و ارائه گواهي بستری در بیمارستان در تاریخ و ساعت امتحان به مدت حداقل -2

 دانشگاه مركز مشاورهبا گواهي اتندینگ روان پزشک و یا  در جلسه امتحان رواني یا عصبي در صورت بروز حمالت-3

( تا ر و برادر، پدر و مادر بزرگ، همسر و فرزند، پدر و مادر همسرپدر و مادر، خواهدر صورت درگذشت بستگان درجه یک )-4

 دو روز پیش از امتحان

 ونآزم وی از هوج یچه بهداشته باشد نو یكي از دالیل فوق را  نماید غیبتمیان ترم  آزمون در دانشجویي چنانچه 4 - 2

 گرفته نخواهد شد دوباره

 از یكي همراهي با بالفاصله است الزم شود،جسمي  حاد بیماری دچار آزمون ی جلسه در دانشجو كه صورتي در 4- 2 - 1

 پزشک ی عهده رب جلسه، در شركت ادامهامكان داشتن و یا امكان نداشتن  تشخیص. نماید مراجعه بیمارستان به مراقبین

 . است معالج

 دانشكده است.هده ی شورای آموزشي تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات آزمون به ع 3-2-4

 صفر خواهد شد . آزموندرصورت غیبت غیرمجاز نمره  4-4

  

 چهارم بخش

  های پایان ترم و میان ترم آزمون در غیبت



 

 

 

 

 

 : است زیر شرح به تقلب مصادیق از برخي.  شد خواهد برخورد براساس آیین نامه كمیته انظباطي ها آزمون در تقلب موضوع با

 . جعليو كارت ورود به جلسه  دانشجویي كارت داشتن 1-5

 .كتاب و جزوه یادداشت، نوشته، هرگونه از استفاده 2-5

 .دانشجویان سایر با نوشته هرگونه كردن بدل و رد 3-5

 . مراقبین با هماهنگي بدون....  و كش خط قلم، حساب، ماشین نظیر وسیله هرگونه كردن بدل و رد  5 – 4

  آزمون برگزاری مكان درو ساعت هوشمند حتي به صورت خاموش  همراه تلفن همراه داشتن 5 – 5

 . دیگری به دادن نشان یا و دیگر دانشجویان مواد امتحاني روی از كردن نگاه 5 – 6

 . صندلي یا و لباس پا، دست، روی بر اطالعات هرگونه نوشتن 5 – 7

 . مراقبین با مشاجره هرگونه و شده تعیین محل در نشستنن آزمون، ی جلسه نظم زدن هم بر 5 – 8

 . آزمون ی جلسه به غیرمجاز بازگشت و خروج 5 – 9

 . دیگری جایه ب آزمون در شركت یا و جلسه در خود جایه ب دیگری شخص فرستادن 5 – 10

 . موارد دیگر با تایید ناظر جلسه 11-5

همراه صورتجلسه و در صورت امكان مستندات الزم به مسئول جلسه آزمون موظف است مورد تقلب و دانشجو را به  12-5

 شورای آموزشي دانشكده معرفي كند .

 مشخص مي گردد . انضباطي ی كمیته تشخیص به بنا آزمون جلسات در تقلب از ناشي های مجازات از برخي 13-5

. ندارد وجود تخصصي و اصلي پایه، عمومي، دروس بین تفاوتي هیچ تقلب، موضوع با برخورد روش خصوص در:  تبصره  

 

 

 پنجم بخش

  های پایان ترم و میان ترم آزمونتقلب 



 

 

 

 

 

 کمیته آزمون:  6 -1 

 زمون دانشكده شامل افراد حقوقي زیر خواهد بود .كمیته آ

 دانشكده و مدیر آزمون دانشكده EDO: معاون آموزشي دانشكده، رئیس اداره آموزش دانشكده، مدیر  بتااعضای ث

  EDOرئیس دید صالح  ، مدیر تحصیالت تكمیلي بهاستاد مشاور دانشجو: مدیر گروه، نماینده های دانشجویان،  اعضای متغیر

 كمیته آزمون دو هفته پیش از شروع ترم زمان و مكان برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم را تعیین مي كند . 1-1-6

 رساني العاط پورتال، در دانشجویان برای را آنها دقیق تاریخ و ها آزمون بندی زمان بایددانشكده  آزمونكمیته  6 - 1 - 2

 . كند

 مربوطه آموزشي گروه تاداناس حانيامت ی برنامه غابال ها، آزمون شروع از پیش موظفند آموزشي های گروه مدیران 6 - 1 - 3

 .دهند تحویل استاد شخص به دریافت و آموزش ی سامانه از را

مون ها كمیته آزمون ویژگي های زماني و مكاني برگزاری آزمون را به مدیر گروه و مدیر زتا دو هفته پیش از برگزاری آ 4-1-6

 گروه به استادان درس ارائه مي دهند .

 ابالغي برنامه بر اساس) را آزمون جلسات هماهنگي ولیتئمس ،كمیته آزمون نظر زیر كه هستند افرادی ه كمیته آزموننمایند

 . دارند بعهده (آنان به

 : دانشکده مسئول آزمون وظایف : 2-6

 در آنان حضور ازاستاد/استادان درس ها برای اطمینان بخشي  با (آزمون برگزاری از پیش اداری روز یک) هماهنگي 6 - 2 - 1

 . آزمون ی جلسه

 نبودن استاد صورت در آنها بودن محرمانه حفظ در كوشش و آزمون سواالت تكثیر و نمودن آماده برای هماهنگي 6 - 2 - 2

 . درس

 . جلسه هر آماده نمودن برگه ها و پاسخنامه ها به تعداد الزم 6 - 2 - 3

 . دانشجویان شناسایي کمدار تطبیقهماهنگي برای  6 - 2 - 4

 ششم بخش

 ها آزمون ی کننده برگزار خدماتی و اجرایی کادر

 



 و تهیه چک لیست برگزاری آزمون . هماهنگي 6 - 2 - 5

 شماره لیست همچنین و استاد/استادان و آزمون نام شامل رساني اطالع پالكاردهای نصب خصوص در هماهنگي 6 - 2 -6

 .(آزمون آغاز از پیش دقیقه 15 حداقل) آزمون سالن ورودی از قسمت دو در ها، صندلي

 . دارند همزمان آزمون قبلي، مجوز با كه دانشجویاني از آزمون دوباره گرفتن  در هماهنگي 6 - 2 - 7

 . شود مي انجام آموزشي خدمات متصدی نظر زیر ها آزمون برگزاری به مربوط خدماتي امور  2-6 – 8

 تحویل گرفتن برگه های امتحان در پایان آزمون 9-2-6

 :آزمون مراقبان وظایف : 6 – 3

 توسط كمیته آزمون تعیین مي شوند . كه هستند افرادی امتحان مراقبان 1-3-6

  آزمون سالم و درست برگزاری از مراقبت و آزمون مركز و سالن كنترل ولیتمسئ 6 - 3 - 2

 . ها پاسخنامه آوری جمع و توزیع در همكاری 6 - 3 - 3

 .نظرسنجي های فرم آوری جمع و توزیع در همكاری 6 – 3 - 4

 . آزمون برگزاری صورتجلسه تنظیم و ها پاسخنامه شمارش در همكاری 6 - 3 - 5

 مسئول جلسه . به شده كشف تقلب موارد تحویل 6 - 3 - 6

پر كردن چک لیست، وضعیت سالن محل آزمون و خدمات یک هفته پیش از زمان برگزاری آزمون ها و ارائه گزارش به  7-3-6

  مسئول آزمون دانشكده و تحویل به معاونت اداری مالي دانشكده  

  بر كیفیت سالن ها در تمام مراحل برگزاری آزمون ها و ارائه مشكالت به امور عمومي دانشكده نظارت 8-3-6



 

 

  تعریف  7 - 1

 مسئول آزمون توسط كمیته آزمون تعیین و معرفي مي شود .

 خواهد بود . ، دانشجو از...  و پروژه كالسي،پژوهش  گرفتن تحویلاستاد درس مسئول  ،در صورت ارائه 7 - 2

مسئولیت ثبت و تایید نمره پایاني  .شود منظور...  و گزارش ،پژوهش ،ترم میان نمرات باید ،پایاني ی نمره اعالم در  7 - 3

 است . مسئول آزموندانشجو بر عهده 

طرح درس بر عهده  و شده عنوان بندی بارم اساس بر...  و گزارش ،پژوهش ،ترم و پایان ترم میان ی نمره تخصیص 7 -4

 استاد است .

 .شود برگزار هماهنگ باید تربیتي و عمومي دروستمام  برای مشابه ها و استاد سرفصل با ترم و پایان ترم میان آزمون 7 - 5

 درس برنامه آزمون های میان ترم و پایان ترم تایید شده توسط كمیته آزمون را در طرح درس قرار مي دهد  استاد 7 – 6

: در مورد درس هایي كه بیش از یک استاد درس را ارائه مي نمایند مسئول درس موارد را به صورت كتبي به كمیته  2تبصره 

یل استاد مربوطه در مورد چشم پوشي، تذكر شفاهي یا كتبي به استاد برگزاری آزمون اعالم مي كند. این كمیته با بررسي دال

 تصمیم گیری خواهد كرد .

 

  

 هفتم بخش

 و مسئول آزمون استادان



. 

 

 

 قوت نقاط از یكي باشد دارا را رایج های آزمون تحلیل و تجزیه و برگزاری توانایي كه مجهز آزمون مركز یک از برخورداری

 .رود مي شماره ب عالي آموزش موسسات و دانشگاهها

 : مرکز تشکیل از هدف

 با ترم پایان و ترم میان ،كارورزی پیش ، پایه علوم جامع دستیاری، ارتقاء شامل جاری های آزمون كیفي سطح ارتقاء -1

 آزمون هایي خروج پایش و افزاری نرم های سیستم از استفاده

 مختلف های آزمون استانداردسازی و كیفي سطح ارتقاء زمینه در علمي هیات اعضای به ای مشاوره خدمات ارائه -2

 :مرکز عام وظایف

  ها مدیریت و ها دانشكده با ها آزمون برگزاری هماهنگي -1

  افزاری نرم سیستم در ها آزمون از هریک به مربوطپرسش ها  بانک تشكیل-2

 آنالیز كمي و كیفي آزمون ها-3

 گروه/استادایجاد بانک آنالیز آزمون برای -4

 ارزیابي نقاط ضعف آزمون ها -5

 معرفي افراد یا دوره های برگزار كننده كارگاه های مهارتي-6

 6استاداني كه در دو دوره متوالي یا سه دوره غیرمتوالي آنالیز كمي و كیفي دروس آنها غیرقابل قبول بوده است در مدت -7

 ز آزمون ارائه دهند .ماه گواهي شركت در كارگاه آنالیز آزمون را به مرك

 : مرکز مدیریت

 .شود مي محسوب دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز مجموعه زیر واحدهای از دانشگاه های آزمون مركز *

 : مرکز ارکان

   مرکز رئیس -1

 دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز رئیس*

 مدیر مرکز آزمون-2

 هشتم بخش

 ها آزمون مرکز



  edcمعرفي ریاست با *

  مرکز های کمیته -3

 .است اجرایي و علمي كمیته دو دارای مركز* 

 : آزمون علمی کمیته 3 - 1

ه ب)پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز مدیر ،رئیس كمیته(عنوان ه ب) دانشگاه آموزشي معاون شامل علمي كمیته*

 . آزمون دانشكده مربوطه EDO، رئیس  EDCكارشناس كمیته ارزشیابي ،  EDCرئیس كمیته ارزشیابي  ،( كمیته دبیر عنوان

 آزمون اجرایی کمیته 3 – 2

 دانشجویي معاونت ،( كمیته دبیر عنوانه ب) دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز مدیر شامل اجرایي كمیته *

 . دانشگاه یا نماینده وی مالي و اداری معاونین وی، نماینده یا دانشگاه فرهنگي و

 )مربوط به آزمون های فرا دانشگاهی( : علمی کمیته وظایف

 ها  مدیریت و ها دانشكده با ها آزمون برگزاری هماهنگي -1

 - افزاری نرم سیستم در ها آزمون از هریک به مربوطپرسش ها  بانک تشكیل-2

 آنالیز كمي و كیفي آزمون ها-3

 برای استاد/گروهایجاد بانک آنالیز آزمون -4

 ارزیابي نقاط ضعف آزمون ها -5

 معرفي افراد یا دوره های برگزار كننده كارگاه های مهارتي-6
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 به مركز آزمون ارائه دهند .ماه گواهي شركت در كارگاه آنالیز آزمون را 

 : اجرایی کمیته وظایف

  نیاز مورد انساني نیروی اختصاصپرسش ها مانند  طراحي جلسات تشكیل جهت الزم تسهیالت و امكانات نمودن فراهم*

 .كمبود دارد آزمون مركز كه تجهیزاتي و آزمون برگزاری جهت (خدماتي و  اداری )

 آزمون برگزاری محل تعیین

 خود دانشكده با مرتبط آزمونهای برگزاری ولیتمس دانشگاه آزمون مركز تشكیل از یشپ تا كه هایي دانشكده كلیه:  تبصره -

 مشابه روند معمول اقدام خواهند نمود  نیز بعدی های آزمون برگزاری در همچنان اند داشته عهدهه ب را



 : آزمون انواع

 :شوند می تقسیم دسته دو به دانشگاه های آزمون

:  از عبارتند ها آزمون این.  دارد عهده به كامل بطور را آنها برگزاری و سوال طراحي مسولیت دانشگاه كه هایي آزمون)  الف

 پزشكي های رشته كارورزی پیش و پایه علوم جامع آزمون ، دندانپزشكي و پزشكي مختلف های رشته دستیاری ارتقاء آزمون

 مركز وظیفه ها  آزمون این برگزاری در . مختلف های دانشكده ترم پایان و ترم میان های آزمون و داروسازی ، دندانپزشكي و

 و تحلیل و تجزیه و آزمون پاسخنامه و دفترچه تهیه ، سوال بانک ایجاد ، پرسش ها طراحي جهت الزم شرایط ایجاد آزمون

 . ها است دانشكده به بازخورد و نتایج ارائه

 امكانات و اجرایي انساني نیروی تامین ولیتئمس دانشكده هر انساني نیروی نظر از آزمون مركز بضاعت به توجه با است دیهيب

 .بود خواهد دار عهده را خود های آزمون مطلوب برگزاری الزم

 ها آزمون این. باشد مي متبوع وزارت عهده به آزمون سوال طراحي واست  كننده برگزار تنها دانشگاه كه هایي آزمون) ب

 . پایه علوم های رشته PhD و ارشد كارشناسي ، دندانپزشكي و پزشكي های رشته دستیاری پذیرش از عبارتند

 های مدیریت و مرتبط های دانشكده وخواهد بود  كننده هماهنگ دانشگاه های آزمون مركز آزمونها این برگزاری در

 برگزاری جهت الزم امكانات و انساني نیروی تامین از اعم اجرایي امور مسئول دانشگاه آموزشي امور و تكمیلي تحصیالت

 .بود خواهند دار عهده را فوق آزمونهای مطلوب

  



 

 

 

 

. نمایند شركت آنالین آزمایشي ایه آزمون در بتوانند دانشجویان دهد مي اجازه كه است ای سامانه الكترونیكي، های آزمون

 . نمایند شركت سیستم در شده تعریف پیش از های ونآزم در دهش فتعری درس و رشته اساس بر توانند مي دانشجویان

 برگزاری محل

 .پذیرد مي انجام كرمانشاه پزشكي عاوم دانشگاه اصلي های سایت در

 

 

 

 منه بخش

 ( Online (الکترونیکی آزمون


