راهنماي دانشجویان جهت شركت در آزمونهاي برخط پایان نيمسال اول ( 400-99ديماه) دانشگاه علوم پزشكي اراك (نسخۀ )1

دانشجویان گرامي! با آرزوي موفقيت براي شما عزیزان ،لطفاً جهت شركت در آزمونهاي برخط پایان نيمسال جاري به موارد زیر توجه كنيد.

آزمونهای برخط (آنالين) يا مجازی غیرحضوری همزمان نیمسال اول  400-99دانشگاه ،طبق برنامۀ زمانی اعالمشده ،در بستر اينترنت و در سامانۀ
آزمونهای برخط دانشگاه (فراديد) برگزار میشود .لطفاً برای ورود به سامانۀ آزمون آنالين دانشگاه و موفقیت در آزمونها اقدامات زير را انجام دهید.
بخش اول :راهنماي آزمون
الف :مرحلۀ پيشآزمون (قبل از شروع تقویم زماني آزمونها)

 .1دانشجويان بايد قبل از بازۀ زمانی امتحانات ،دسترسی خود به ابزار الزم و اعالمی دانشگاه (اينترنت ،رايانۀ شخصی ،تلفن همراه ،تبلت و  )...را
فراهم آورند .بهعبارتديگر ،فراهم کردن تجهیزات سختافزاری آزمون برخط ،تماماً بر عهدۀ دانشجويان است و دانشجويان بايد از قبل ،نسبت
به آمادهسازی و تست تجهیزات خود اقدام کنید و از آماده بودن آنها اطمینان يابند.
 .2دانشجويان بايد حداقل يک هفته قبل از شروع بازۀ زمانی آزمونها ،به پنل خود مراجعه کرده و از تعريف شدن همۀ دروس خود اطمینان يابند.
مسئولیت عدم اطالع به عهدۀ دانشجو خواهد بود و درصورتیکه درس تعريف نشده است ،الزم است از طريق آموزش دانشکده پیگیری شود.
 .3دانشجويان ملزم هستند کیفیت اينترنت خود را قبل از شروع بازۀ امتحانات بررسی کنند و اگر به اينترنت مناسب دسترسی ندارند ،حتماً در فرصت
باقیمانده نسبت به تهیۀ اينترنت باکیفیت اقدام نمايند؛ اگر دانشجويی به امکانات سختافزاری و نرمافزاری و يا اينترنت مناسب دسترسی ندارد،
الزم است حداقل يک هفته قبل از شروع بازۀ امتحانات ،آموزش دانشکده را برای شرکت در آزمون حضوری ،مطلع سازد.
 .4توصیه میشود دانشجويان برای مواقع قطعی اينترنت ،امکان اتصال به اينترنت جايگزين را از طريق يک شرکت ديگر فراهم کنند.
 .5دانشجويان موظفاند تا قبل از شروع تقويم برگزاری آزمونها ،با هدف آشنايی با محیط نرمافزار ،آشنايی با فرآيند برگزاری آزمون و رفع ايرادات
احتمالی ،در آزمون آزمايشی اعالمی دانشگاه شرکت کنند .مسئولیت عدم شرکت در آزمون آزمايشی بر عهدۀ دانشجو خواهد بود.
 .6الزم است دانشجويان برای اطالع از آخرين تغییرات احتمالی مربوط به دستورالعملهای شرکت در آزمونهای برخط ،بهطور مستمر در قبل و
حین بازۀ زمانی آزمونها به وبگاه (سايت) دانشکده ،دانشگاه و يا ساير وبگاهها و سامانههای اطالعرسانی معرفیشده مراجعه کنند.
 .7دانشجويان میتوانند برای آزمون از رايانه ،لپتاپ ،تبلت يا گوشی استفاده کنند؛ ولی توصیه میشود از رايانه يا لپتاپ استفاده کنند .بهتر است
دانشجويان برای اطمینان بیشتر حداقل يک دستگاه رايانه و يا گوشی هوشمند ديگر نزد خود داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در
کار کردن با رايانۀ در حال استفاده ،پس از هماهنگی با کارشناسان مرکز آزمون ،از وسیلۀ دوم جهت ورود به آزمون استفاده کنند.
 .8دانشجويان در صورت استفاده از رايانۀ قابلحمل و يا گوشی هوشمند بايد میزان شارژ باتری آنها را قبل از شرکت در آزمون کنترل کنند و شارژر
آنها را در اختیار داشته باشند.
ب :مرحلۀ نزدیك به برگزاري آزمون

 .1دانشجويان موظف هستند دستورالعملهای شرکت در آزمون را مطابق با آنچه در آزمونهای حضوری وجود دارد رعايت نمايند .اين
دستورالعمل ها شامل رعايت مقررات مربوط به پوشش ظاهری در صورت لزوم استفاده از دوربین برای شرکت در آزمون ،اجتناب از خوردن يا
آشامیدن در زمان آزمون ،ترک غیرموجه محل آزمون و  ...است.
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 .2توصیه میشود در زمان شرکت در آزمون بهگونهای برنامهريزی شود که فقط آزموندهنده از اينترنت استفاده کند و ساير استفادهکنندگان (مثل
اعضای خانواده) استفاده از همان خط اينترنتی را تا انتهای زمان آزمون به تأخیر بیندازند.
 .3الزم است دانشجويان در زمان مناسب قبل از آزمون نسبت به اتصال به اينترنت اقدام کنند و از آماده بودن تجهیزات سختافزاری و نرمافزارهای
موردنیاز برای شرکت در آزمون ،اطمینان حاصل کنند.
 .4الزم است دانشجويان از جديدترين نسخۀ مرورگر گوگل کروم  GOOGLE CHROMEيا  FIRE FOXاستفاده کنند و حتماً تاريخچۀ
( )HISTORYمرورگر خود را کامالً پاک کنند.
 .5الزم است دانشجويان در صورت وجود فیلترشکن در رايانه يا لپتاپ و  ...حتماً قبل از آزمون آن را قطع يا خاموش کنند.
ج :مرحلۀ حين اجراي آزمون

 .1آزمون برخطِ همزمان ،طبق برنامه رأس ساعت اعالمشده شروع میشود و در زمان اعالمشده پايان میيابد و بههیچوجه ،وقت اضافه ندارد.
 .2مدتزمان دقیق هر آزمون بهطور مشخص از سوی استاد /مسئول درس اعالم میشود.
 .3دانشجويان عزيز :حتماً نیم ساعت قبل از شروع آزمون به سايت دانشگاه علوم پزشکی اراک به آدرس https://www.arakmu.ac.ir/fa
برويد .سپس بر روی لینک سامانۀ آزمونهای آنالين دانشگاه ( )/https://azmoon.arakmu.ac.irدر پايین صفحه کلیک کنید (جهت
سهولت دسترسی شما ،لینک «سامانۀ آزمون آنالين» در صفحۀ اصلی سايت دانشگاه قرار داده شده است) .در اين زمان ،آزمون برای شما فعال
است و زمان باقیمانده تا شروع آزمون برای شما نمايش داده میشود .اگر در زمان يادشده پیامی مبنی بر فعال نبودن آزمون يا خطا در نام
کاربری و رمز عبور (البته در صورت اطمینان از صحت رمز عبور و ورود درست آن) برای شما نمايش داده شد موظف هستید جهت رفع مشکل
در اسرع وقت با شمارههای پشتیبان مرکز آزمون تماس بگیريد .در جريان باشید هرگونه تأخیر باعث از دست رفتن زمان امتحان میشود و بر
اساس شیوهنامه :مسئولیت هرگونه تأخیر در شروع آزمون ،بر عهدۀ شخص دانشجو است.
 .4پس از ورود به سامانۀ آزمونهای آنالين دانشگاه با دو کادر مواجه میشويد .کادر سمت راست صفحه ،محل ورود نام کاربری و رمز عبور
شماست .نام کاربری و رمز عبور شما بهترتیب ،شمارۀ دانشجويی و کد ملی است و دقت کنید زبان صفحهکلید (کیبورد) شما انگلیسی باشد.
همچنین دقت کنید تمام اعداد کد ملی خود را وارد کنید .الزم است اعداد به انگلیسی وارد شود.
 .5کادر سمت چپ ،جهت درج اطالعیههای ضروری تعبیه شده است .همواره جديدترين و بهروزترين مطالب و هرگونه تغییرات احتمالی مربوط به
آزمونها و لینک راهنمای آزمون و شمارهتماس کارشناسان مرکز آزمون ،در اين کادر درج میشود.
 .6پس از زدن دکمۀ ورود به آزمون ،و پیش از آغاز آزمون ،اطالعات دانشجو شامل نام و نام خانوادگی و شمارۀ دانشجويی وی نمايش داده میشود
و دانشجو با زدن دکمۀ شروع آزمون ،صحت اطالعات نمايش دادهشده را تأيید میکند.
 .7قبل از شروع کامل آزمون بايد به تعدادی سؤال نظرسنجی در مورد آموزش مجازی و آزمون آنالين پاسخ دهید .سپس فرم تعهدنامۀ اخالقی
شرکت در آزمون آنالين و لزوم رعايت قوانین و مقررات آن و پايبندی آگاهانه به اصول اخالقی در فرايند آزمون را تأيید کنید .ازآنجاکه بر اساس
شیوهنامه ،تکمیل فرم نظرسنجی و تأيید تعهدنامۀ اخالقی قبل از شروع کامل آزمون الزامی است حتماً بدون تأخیر به سامانه وارد شويد .عدم
تکمیل تعهدنامه ،منجر به عدم صدور مجوز شرکت در آزمون خواهد شد.
 .8سپس با کلیک بر روی دکمۀ شروع آزمون ،آزمون رسماً شروع میشود و شما به صفحۀ آزمون وارد میشويد و سؤاالت و گزينهها را میبینید.
 .9دانشجويان عزيز :در آزمونهای با زمان بیشتر از نیمساعت ،حداکثر تا  10دقیقه و در آزمونهای با زمان کمتر از نیمساعت ،حداکثر تا  5دقیقه
بعد از شروع آزمون مجاز به ورود به سامانه هستید .بديهی است پايان آزمون برای آزموندهندگانی که با تأخیر وارد سامانه شوند شبیه سايرين
بوده و زمان اضافی به آنان داده نخواهد شد .در صورت تأخیر ،الزم است دانشجو پاسخگويی سؤاالت اولیه را سريعتر از زمان در نظر گرفتهشده
برای هر سؤال انجام دهد تا بتواند به تمام سؤاالت پاسخ دهد.
 .10در حین اجرای آزمون ،در باالی صفحه نام آزمون و زمان باقیمانده از کل آزمون مشخص است.
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 .11درصورتیکه در ابتدا يا میانۀ آزمون به دلیل بروز مشکالت نرمافزاری يا سختافزاری (مانند قطع برق ،قطع اينترنت و  )...دچار قطع اينترنت
شدي د ،الزم است در اسرع وقت با کارشناسان مرکز آزمون تماس بگیريد و نسبت به ورود مجدد به سامانه ،هماهنگی و اطالعرسانی نمايید.
حداکثر مدتزمان مجاز برای اطالعرسانی قطعی اينترنت توسط دانشجو به کارشناس آزمون  5دقیقه است .عدم تماس دانشجو با کارشناسان
مرکز آزمون ،بهمنزله عدم شرکت در آزمون میباشد.
 .12در صورت موفقیت در ورود مجدد به سامانه میتوانید آزمون را ادامه دهید .تمام پاسخهای شما در تمام طول آزمون در سرور مرکزی ذخیره
میشود و چیزی از دست نمیرود.
 .13در زمان برگزاری آزمون از کلیدهای  BACKو  FORWARDمرورگر خود استفاده نکنید .همچنین از باز کردن صفحات ديگر خودداری کنید.
 .14مديريت زمان آزمون در اختیار دانشجوست ولی آزمون در زمان اعالمشده به پايان میرسد .بهتر است قبل از پايان زمان و بسته شدن اتوماتیک
آزمون ،کلید اتمام آزمون را بزنید و با کلیک روی دکمۀ خروج ،از صفحۀ خود خارج شويد .البته درهرصورت ،با پايان زمان آزمون ،سامانه
بهطور خودکار بسته میشود .در هر دو حالت (کلیک بر روی دکمۀ پايان آزمون و يا بسته شدن خودکار سامانه با پايان يافتن زمان آزمون)
پاسخهای شما بهطور کامل ذخیره میشود و چیزی از دست نمیرود.
 .15دانشجویان عزیز! مطلع باشيد :بر اساس شيوهنامۀ آزمونهاي برخط ،دانشجو تنها یكبار قادر به پاسخگویي به سؤال است و
امكان برگشت به سؤال قبلي و تغيير گزینۀ انتخابشده یا ویرایش پاسخها وجود ندارد .همچنين هر سؤال در یك صفحه نمایش
داده ميشود .تصادفي سازي سؤاالت و گزینهها نيز در سامانه فعال است.

د :مرحلۀ پسآزمون
 .1مهلت زمانی برای اعتراض به نمرات حداکثر  3روز بعد از ثبت موقت نمرات در سامانۀ آموزشی دانشگاه است.
 .2در صورت هرگونه اعتراض به سؤاالت و همچنین مشکالت فنی حین برگزاری آزمون ،بالفاصله از طريق نمايندۀ کالس يا از طريق
مکانیسمهای اعالمشدۀ قبلی موضوع را به اطالع مسئوالن مربوطه در دانشگاه برسانید.
بخش دوم :تخلفات و تنبيهات آزمونهاي برخط
الف  -قواعد عمومی تنبیهات

با توجه به اينکه فضای آزمونهای برخط ،نسبت به آزمونهای حضوری ،ممکن است از ضريب ايمنی کمتری برخوردار باشد ،بهمنظور آگاهی
دانشجويان با عواقب و نوع اقدامات تنبیهی در نظر گرفتهشده در تخلف در اين آزمونها ،شايسته است مفاد مندرج در شیوهنامۀ اجرايی آيیننامۀ
انضباطی دانشجويان (مصوب سیصدوپنجاهوهشتمین جلسۀ شورای عالی انقالب فرهنگی) به نحو مقتضی ،به کلیۀ آزموندهندگان ،اطالعرسانی شود.
همچنین با توجه به اينکه نقض قوانین حاکم در اين دست از آزمونها ،باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به برونداد ارزيابیهای برخط خواهد شد،
شايسته است برحسب مورد ،باالترين تنبیهات برای تقلبات محرز در نظر گرفته شود.
این تنبيهات در مادۀ  12آیيننامۀ مذكور به شرح ذیل تعریف شده است:

 .1احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .2تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .3اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .4تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
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 .5توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
 .6دادن نمره  ./25درس ،آزمون يا تکالیف مربوط به تخلف
 .7محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه يا ايجاد تغییر در آنها ،از قبیل وام ،خوابگاه و غیره از يک ماه تا مدتزمان باقیمانده از تحصیل
 .8دريافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد.
 .9منع موقت از تحصیل به مدت يک نیمسال يا از  1تا  6ماه بدون احتساب سنوات
 .10منع موقت از تحصیل به مدت يک نیمسال يا از  1تا  6ماه با احتساب سنوات
 .11منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال يا از  6تا  12ماه بدون احتساب سنوات
 .12منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال يا از  6تا  12ماه با احتساب سنوات
 .13منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال يا از  13تا  18ماه بدون احتساب سنوات
 .14منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال يا از  13تا  18ماه با احتساب سنوات
 .15منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال يا از  18تا  24ماه با احتساب سنوات
 .16منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال يا از  18تا  24ماه با احتساب سنوات
 .17تغییر محل تحصیل دانشجو
 .18تبديل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهريهپرداز
 .19اخراج دانشجو از دانشگاه ،با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
 .20اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا  5سال
ب  -موارد و مصادیق تخلفات در آزمونهاي برخط

مطابق با مادۀ  33آيیننامۀ انضباطی دانشجويان ،تقلب عبارت است از استفادۀ محرز دانشجو از اطالعات ،تجهیزات يا امکانات بهنحویکه مجاز نباشد ،با
قصد قبلی برای ارائه نتیجۀ يک فعالیت آموزشی موظف؛ متخلف به تنبیه بند ( 6درس يا آزمونهای مربوطه) و متناسب با نوع تقلب ،به يکی از تنبیهات
بندهای  1تا  5و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه بند  ،6به يکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم میگردد .عالوه بر اين مطابق با مادۀ  35آيیننامۀ
انضباطی و با توجه به اينکه احتمال تقلبهای قراردادی (آزمون دادن توسط فردی غیر از آزموندهندۀ اصلی) در آزمونهای برخط باالتر از ساير
آزمونهاست.
 .1چنانچه دانشجويی ديگری را به جای خود در امتحان قرار دهد ،به تنبیه بند  6در آزمون مربوطه و يا يکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم
میشود و در صورت تکرار ،تنبیه تا بند  14قابل تشديد خواهد بود.
 .2در صورت شرکت به جای ديگری در امتحان ،متخلف به يکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم شده و در صورت تکرار ،تنبیه تا بند  14قابل
تشديد خواهد بود.
در خصوص به اشتراکگذاری سؤاالت يا پاسخها در فضای برخط ،مطابق با ماده  36آيیننامه انضباطی ،متخلف عالوه بر محکومیت به بند  6به
يکی از تنبیهات بندهای  9تا  12محکوم شده و در صورت تکرار ،تنبیه تا بند  14قابل تشديد خواهد بود.
برخي شاخصهاي عمومي تخلف بهصورت ذیل تعریف ميشود:

 .1ثبتنام در آزمون با هويت جعلی يا شرکت در جلسه آزمون ،به جای آزموندهندۀ اصلی
 .2کمک به ساير آزموندهندگان در خارج از ضوابط برگزاری آزمون ،جهت پاسخ به سؤاالت
 .3تبانی با دانشجويان يا افراد خارج از حوزه
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 .4به اشتراکگذاری سؤاالت و يا پاسخهای سؤاالت آزمون با ساير آزموندهندگان همانند شبکهها يا فضای برخط
 .5استفاده از کتاب ،يادداشت ،جزوه و هر آنچه استفاده از آن توسط دانشگاه در زمان آزمون ،ممنوع اعالم شده است.
 .6تشابه قابلتوجه در پاسخهای تشريحی ارسالی آزموندهندگان (با تشخیص استاد درس)
 .7تشابه عکسها ،محتويات فايلها يا محتوای چندرسانهای ارسالی آزموندهندگان
هرگونه تخلف در حوزۀ فناوری اطالعات که در زمان آزمون به تشخیص و تأيید نمايندۀ کارشناسان فنی حوزۀ فناوری اطالعات دانشگاه رسیده باشد.
شايانذکر است در حوزۀ تخلفات رايانهای و مخابراتی در اين حوزۀ آزمونها ،مادۀ  33آيیننامه انضباطی ،به شرح ذيل بیان شده است:
در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات در فضای برخط از قبیل هک کردن ،ويروسی کردن ،سابوتاژ رايانهای (تغییر ،محو ،متوقفسازی و ،)...تخريب
رايانه (نرمافزاری يا سختافزاری) از طريق نفوذ به سیستم ،جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطالعات ،ضبط صدا يا تصويربرداریهای بدون
مجوز يا انتشار آنها ،فروش ،افشا يا انتشار اسناد ،اطالعات يا دادههای مربوط به دانشگاه ،وارد شدن به حريم خصوصی افراد در فضای وب يا استفاده
ابزاری يا سوءاستفاده از اطالعات ،تصاوير يا محصوالت صوتی و تصويری صفحات شخصی افراد حقیقی يا حقوقی (اعم از اخاذی ،افشا ،انتشار ... ،يا
تهديد به اقدام در اين موارد يا موارد مشابه) شنود غیرقانونی ،تهیه سايتها و وبالگهای غیراخالقی و ضد امنیت ملی ،تهديد و هتک حرمت اشخاص،
اهانت به مقدسات دينی ،نفوذ به سايتهای دولتی ،ارسال ايمیلهای مخرب ،ايجاد دسترسی غیرمجاز يا اخالل در سطح دسترسی افراد ،بارگذاری ،دانلود
يا انتشار موضوعات غیراخالقی و کلیۀ جرائم عمومی در فضای وب ،متخلف بهتناسب تخلف ،به يکی از تنبیهات بندهای  4تا  10محکوم میشود.
درصورتیکه تخلف تکرار گردد يا دارای ابعاد گستردهای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف ،تنبیه تا بند  20قابل تشديد است.
پایان
مطالب این راهنما بر اساس شيوهنامۀ برگزاري آزمونهاي برخط در دانشگاه /دانشكدههاي علوم پزشكي كشور ،ابالغي از معاونت
آموزشي وزارت بهداشت ،تهيه شده و رعایت آن براي دانشجویان الزامي است.
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دانشجویان گرامي! پيرو نسخۀ  1راهنماي آزمونها  ...نكات تكميلي در مورد زمان آزمونهاي برخط پایان نيمسال جاري به شرح زیر اعالم
ميشود.
توضيحات مهم در مورد مدتزمان آزمونها و زمان سؤاالت آزمونهاي برخط پایان نيمسال جاري

 .1بازۀ زمانی روزانۀ آزمونهاي پایان نیمسال جاري از ساعت  8صبح تا  17عصر است.
 .2شروع و پایان آزمون برخطِ همزمان ،طبق برنامه رأس ساعت اعالمشده است و بههیچوجه ،وقت اضافه ندارد.

 .3مدتزمان دقیق هر آزمون بهطور مشخص از سوي استاد /مسئول درس اعالم میشود.
 .4تعیین زمان پاسخدهی به هر سؤال ،با در نظر گرفتن سختی و تاکسونومی سؤال با استاد است؛ با اینحال زمان
پایه و مبنا براي سؤاالت ،حداقل  30و حداکثر  60ثانیه خواهد بود .این زمان د رموارد استثنایی با نظر استاد
قابل افزایش است.
 .5بیشترین زمان توقف دانشجو در سؤاالت چندگزینهاي حداکثر دو برابر حداکثر زمان تعیینشده براي هر سؤال
است ،زمان استفادهنشده (بیشتر از حداقل و کمتر از حداکثر) از هر سؤال براي سؤاالت بعدي قابلذخیره است.
بهطور خالصه ،مدیریت زمان امتحان با رعایت مدتزمان اعالمشده براي امتحان ،در اختیار دانشجویان است.

با آرزوي سالمت و موفقيت
معاونت آموزش دانش گاه علوم زپشکی اراك
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