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شیوه نامه برگزاری آزمون الکترونیکی برنامه کارشناسی ارشد
آموزش پزشکی مجازی
ویژه دانشگاه برگزار کننده آزمون
مقدمه :
با توجه به اینکه آزمون الکترونیکی غیر متمرکز دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای رشته کارشناسی ارشد
آموزش پزشکی مجازی برای دانشجویانی که واحد های سطح یک را انتخاب نموده اند در حال طراحی و
برگزاری می باشد ضرورت تدوین شیوه نامه ای به منظور دستیابی به وحدت رویه و هماهنگی در اجرای آن
وجود داشت .بنابراین شیوه نامه ی برگزاری این آزمون به شرح ذیل است.
 سایت آزمون
 -1فراهم کردن سایتی که در آن آزمون الکترونیکی پایان سطح یک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
مجازی برگزار خواهد شد .در این سایت آزمون بایستی حداقل به تعداد دانشجویان واجد شرایط شرکت
در آزمون آن دانشگاه رایانه مستقر باشد.
 1-1تمام رایانه ها به اینترنت متصل باشند.
 2-1چند دستگاه یارانه پشتیبان هم برای پوشش نواقص احتمالی نصب باشند.
 -2بر روی هر رایانه حداقل دو نوع  BrowserترجیحاGoogle chrome، Mozila fire fox
 -3حضور یک نفر کارشناس مسلط ITدر روز برگزاری آزمون در سایت آزمون دانشگاه الزامی است.
 امور داوطلبان آزمون
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بررسی و کنترل مدارک شناسایی دانشجویان در هنگام ورود به سایت آزمون بر عهده رابط آزمون
دانشگاه است لذا همراه داشتن کارت شناسایی معتبر مانند کارت ملی یا شناسنامه و یا کارت هیأت
علمی برای هر دانشجو الزامی است.
کارشناس رابط آزمون دانشگاه می بایست قبل از شروع آزمون نام کاربری و رمز ورورد به سامانه هر
دانشجو را در اختیارش قرار دهد
ضروری است دانشجویان  33دقیقه قبل از شروع آزمون در جلسه حضور داشته باشند .تا نسبت به
گرفتن نام کار بری و رمز ورود به سامانه آزمون الکترونیکی از کارشناس رابط آزمون دانشگاه اقدام
کنند.
با توجه به تعدد دروس انتخابی توسط دانشجویان بطوریکه بعضی یک درس ،یا دو درس ،یا کل شش
درس را دارند .لذا زمان اتمام آزمون متفاوت خواهد بود .در این حالت هر دانشجو که امتحانش به پایان
رسید بایستی محل آزمون را ترک نماید.

 سامانه آزمون
 -8برای ورود به سامانه آزمون الکترونیکی :
داوطلبان وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس اینترنتی  http://vums.ac.irشده
سپس گزینه سامانه آزمون الکترونیکی را انتخاب کرده و در صفحه باز شده در پنل سمت راست نام
کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و بعد از تایید وارد صفحه آزمون شخصی خود شوند.
 -9برای راهنمایی دانشجویان محتوایی تهیه شده و فایل آن در صفحه اصلی سامانه آزمون الکترونیکی قرار
داده شده است .بنابراین الزم است دانشجویان قبل از شروع آزمون ابتدا این فیلم راهنما را مشاهده
کنند تا با نحوه و روند برگزاری آزمون آشنا شوند ،سپس می توانند نام کاربری و رمز ورود خود را وارد
نموده و آزمون خود شروع کنند.
در صورت هر گونه مشکل در نام کاربری و یا رمز ورود دانشجو  ،جهت رفع این مشکل رابط
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آموزشی سریعا با عوامل اجرایی آزمون مستقر در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی به شماره تلفن
های  32188531437و  ( 32188534356داخلی های  2و  ) 3تماس حاصل نمایند.
هر دانشجو فقط در یک رایانه می تواند آزمون خود را انجام دهد .در صورتی که رایانه دچار
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مشکل شود می بایست رابط آموزشی با عوامل اجرایی در ستاد دانشگاه مجازی تماس گرفته و در
صورت تایید مشکل می توانند یک سیستم دیگر که به هیچ وجه دانشجو دیگری از آن استفاده نکرده
است را در اختیار دانشجو قرار دهند و بعد از پایان آزمون صورتجلسه جابجایی دانشجو با ذکر مشکل
پیش آمده را نوشته و برای دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارسال شود.
-13چنانچه در صورتیکه هر دانشجو به هر دلیلی از صفحه کاربری خود در سامانه آزمون الکترونیکی خارج
شد در صورتی که دکمه اتمام را ثبت نکرده باشد می تواند سامانه آزمون الکترونیکی را باز نموده و دوبار

آزمون خود را با حفظ پاسخ های قبلی ( آخرین سوالی که پاسخ داده ) دوباره شروع کند .و در صورتی که
دانشجویی به اشتباه دکمه اتمام را ثبت کرده و نیز زمان آزمون تمام نشده باشد رابط آموزش مشکل پیش
آمده را به عوامل اجرایی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی اعالم نموده تا پس از بررسی و تایید صحت
موضوع  ،دسترسی مجدد شرکت در آزمون برای دانشجو ایجاد گردد.
 مقررات انضباطی آزمون
 -11همراه داشتن هرگونه جزوه و یاداشت در جلسه آزمون ،استفاده از تلفن همراه به هردلیل در مکان
محل برگزاری آزمون ممنوع است ،خروج و بازگشت غیر مجاز از سایت آزمون ممنوع است.
 -12دسترسی به سواالت آزمون بر اساس تعداد دروسی است که دانشجو در سطح یک انتخاب کرده است.
 زمانبندی و برنامه آزمون
 -13آزمون رأس ساعت  13صبح چهارشنبه مورخ  1397/31/22برگزار خواهد شد.
 -14حداکثر زمان آزمون  143دقیقه بوده ولی بسته به تعداد واحد های درسی انتخاب شده برای هر فرد
این زمان می تواند کمتر شود .بر این اساس علیرغم ثابت بودن تعداد سواالت و زمان برای موضوع
درسی ولی تعداد کل سواالت آزمون ،مدت زمان پاسخ دهی آزمون و دسترسی افراد متفاوت است.
 -15برای کسب اطالع از واحد های انتخابی توسط دانشجویان ،دروس مجاز برای شرکت در آزمون و حوزه
تعیین شده آزمون دانشجویان لطفا به فایل بارگذاری شده در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
مراجعه نمایید.
 -16الزم است در پایان آزمون صورتجلسه ای که در برگیرنده فهرست دانشجویان شرکت کننده و شرح
جزییات برگزاری آزمون باشد را توسط رابط آزمون دانشگاه تهیه و پس از امضای عوامل برگزار کننده
آزمون برای دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارسال شود .

گروه آموزش پزشکی مجازی

