
 

 دستورالعمل آزمون های های مجازی داوشگاه علوم پسشکی تربت حیذریه

ثب تَجِ ثِ ضیَع ٍیشٍس کشًٍب ٍ  ضشٍست استفبدُ اص ظشفیت ّبی ثخص آهَصش هجبصی، ایي آییي ًبهِ تَسظ هشکض آهَصش هقذهِ: 

 ./هجبصی دس ساستبی اسائِ قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط ثِ آصهَى ّبی الکتشًٍیک تذٍیي هی گشدد

 ساماوه وویذ

سبهبًِ ًَیذ تَسظ داًطگبُ ػلَم پضضکی هجبصی عشاحی ضذُ است ٍ اکثش داًطگبُ ّبی ػلَم پضضکی سشاسش کطَس اص آى ثشای اهَس 

هشثَط ثِ اسائِ دسٍس هجبصی استفبدُ هی ًوبیٌذ ٍ  دس داًطگبُ ػلَم پضضکی تشثت حیذسیِ ثِ ػٌَاى تٌْب ًشم افضاس سسوی ٍ قبثل قجَل 

 شگضاسی آصهَى ّبی هجبصی هی ثبضذ.ثشای ث

 آماده سازی: اقذامات 1بخش 

دٍ ّفتِ قجل اص ثشگضاسی : اداسُ آهَصش داًطگبُ ثبیذ ثشًبهِ صهبًجٌذی آصهَى ّبی پبیبى تشم تحػیلی ثب ّوکبسی داًطکذُ ّب 1ثٌذ

 آصهَى هجبصی ًْبیی ٍ ثِ داًطجَیبى اعالع سسبًی ًوبیذ.

 هؼبًٍت آهَصضیٍة سبیت ُ ثشگضاسی آصهَى ّب ٍ تغییشات آى ع سسبًی دس خػَظ صهبى ٍ ًحَ: هشجغ ًْبیی ٍ سسوی اعال2ثٌذ

 داًطگبُ هی ثبضذ.

اداسُ آهَصش قجل اص ثشگضاسی اهتحبًبت هجبصی ثبیذ ثشسسی کٌٌذ کِ آیب دسٍس اسبتیذ ٍ داًطجَیبى هَسد ًظش ثِ  کبسضٌبسبى :3ثٌذ

است کِ داًطجَیبًی کِ تب سٍص آصهَى حذاقل یک ثبس ٍاسد سبهبًِ ًَیذ ًطذُ اًذ ٍ دسستی دس سبهبًِ ًَیذ تؼشیف ضذُ اًذ. ثذیْی 

 ًذاسد.الگیي ًکشدُ اًذ داًطگبُ ّیچ هسئَلیتی دس قجبل ایي افشاد دس سٍص اهتحبًبت 

د ثِ سبهبًِ ٍ ایجبد حذاقل یک آصهَى دس سبهبًِ ًَیذ عشاحی کشدُ ثبضٌذ تب ثب ًحَُ ٍسٍ قجل اص ثشگضاسی آصهَى ّب : اسبتیذ ثبیذ4ثٌذ

ضَد ساٌّوبی عشاحی سَاالت سا کِ تَسظ هشکض آهَصش هجبصی تذٍیي اسبتیذ پیطٌْبد هی آصهَى ّب آضٌبیی کبهل پیذا کٌٌذ.

تَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ هشکض آهَصش هجبصی دس ایي صهیٌِ سَاالت داسًذ هی ثذیْی است اسبتیذی کِ گشدیذُ است سا هغبلؼِ ًوبیٌذ.

 کالت خَد سا پیگیشی ًوبیٌذ.داًطگبُ  هط

ثبضذ ٍ هشکض آهَصش هجبصی فقظ دس ساستبی تؼشیف ًبم : اهَس فٌی ٍ پطتیجبًی سبهبًِ ًَیذ ثش ػْذُ هشکض آهَصش هجبصی هی5ثٌذ

کبسثشی ٍ سهض ػجَس ٍ  اهَس پطتیجبًی پبسخگَهی ثبضذ ٍلی ثذیْی هی ثبضذ کِ اهَس هشثَط ثِ پیگیشی دسٍس داًطجَیبى ٍ اسبتیذ ٍ 

 ثش ػْذُ اداسُ آهَصش داًطگبُ هی ثبضذ. ٍ پس اص آى اًطجَیبى دس حیي ثشگضاسی آصهَى ّبپبسخگَیی ثِ سَاالت ٍ هطکالت د



 طراحی آزمون : 2بخش 

 فؼبلیتْبی ٍ تشم هیبى آصهًَْبی ثِ دیگش غذدس 50 ٍ پبیبًی آصهَى ثِ ثبسم دسغذ 50، آصهَى ًوشات ثٌذی ثبسم ًحَُ خػَظ دس: 1ثٌذ 

 . یبثذ اختػبظ( کالسی تکبلیف ٍ فؼبلیت ثِ هشثَط دسغذ 30 ٍ تشم هیبى آصهًَْبی ثِ هشثَط ًوشُ دسغذ 20) کالسی

دس آصهَى هجبصی تؼییي ًوبیٌذ. ثب تَجِ ثِ استبًذاسد ّبی عشاحی سَال، پیطٌْبد  سا صهبى هٌبست ثشای پبسخگَیی سَاالتاسبتیذ : 2ثٌذ 

، صهبى الصم ثب غالحذیذ استبد تؼییي ٍ سَاالت تطشیحی ثبًیِ ٍ ثشای سَاالت تستی هحبسجبتی 50هی ضَد ثشای ّش سَال تستی حذٍد 

ػذم اهکبى ثبصًگشی پبسخ ٍ هطبّذُ سَال ثؼذ ثب اًتخبة ّش سَال دس یک غفحِ، ّوچٌیي پیطٌْبد هی ضَد دس تٌظیوبت آصهَى،  ضَد.

ثب ّذف پیطگیشی اص اختالالت احتوبلی هشثَط ثِ اختالف صهبًی،  ب اهکبى تقلت دس آصهَى کبّص یبثذ.پبسخ سا اًتخبة ًوبیٌذ ت

 دقیقِ ثیطتش دس ًظش گشفتِ ضَد. 5الی  3پیطٌْبد هی ضَد فبغلِ صهبًی ثیي سبػت ضشٍع ٍ پبیبى آصهَى اص عَل صهبى آصهَى 

. ضبیبى رکش است کِ اًتطبس آصهَى ثِ دٌّذسبػت قجل اص سبػت ضشٍع، دس حبلت هٌتطش ضذُ قشاس  24الی  12 سا آصهَىاسبتیذ : 3ثٌذ 

هؼٌی اهکبى هطبّذُ سَاالت تَسظ داًطجَیبى ًیست، ثلکِ غشفب هطخػبت کلی آصهَى ثشای داًطجَیبى قبثل سٍیت ضذُ ٍ ثب 

ّوچٌیي آصهَى دس حبلت پیص ًَیس  آصهَى ٍ هطبّذُ سَاالت فشاّن هی گشدد. ضشکت دسفشاسسیذى سبػت ضشٍع آصهَى، اهکبى 

  قشاس گشفتِ ثبضذ.اص سبػت ضشٍع، دس حبلت هٌتطش ضذُ  هگش ایٌکِ قجلخَدکبس فؼبل ٍ هٌتطش ًوی ضَد  ثِ غَست

 : اقذامات حیه برگساری 3بخش

: داًطجَیبى هَظف ّستٌذ ثشای سٍص آصهَى  یک ٍسیلِ هٌبست ثب دستشسی ثِ ایٌتشًت سا فشاّن ًوبیٌذ. ثْتش است داًطجَیبى ثِ 1ثٌذ 

 ش ّبی سٍهیضی ثب ًوبیص تػَیش ثب کیفیت ثبال استفبدُ ًوبیٌذ.جبی هَثبیل ٍتجلت اص کبهپیَت

: دس غَستی کِ داًطجَ ػلیشغن تالش ثشای ٍسٍد ثِ ثخص سبهبًِ آصهَى ّبی ًَیذ هَفق ًگشدیذ، پس اص ثشسسی غحت ایي 2ثٌذ

ٍ هکبى دیگشی ثشگضاس داًطجَ هی تَاًذ ثب تطخیع ضَسای آهَصش داًطگبُ آصهَى سا دس صهبى  آهَصشهَضَع تَسظ کبسضٌبسبى 

 ًوبیذ.

 هی ثبضذ.: هػبدیق هحشص ضذى تقلت دس آصهَى ّبی هجبصی، هغبثق آییي ًبهِ ّبی تخلفبت آصهَى ّب 3ثٌذ

 : اقذامات پس از برگساری4بخش

الم گضاسش حضَسداًطجَیبى سا ثِ آهَصش داًطگبُ اػ ،سبػت ثؼذ 22حذاکثش : اسبتیذ هَظف ّستٌذ  پس اص ثشگضاسی اهتحبًبت 1ثٌذ

 یٌذ ٍ ًوشات آًْب سا ثجت ًوبیٌذ.ًوب



ّب دستشسی آًْب قغغ ضَد حذاکثش گضاسی آصهَىشثطًَذ یب دس حیي ث ّبًتَاًستِ اًذ ٍاسد ثخص آصهَى : داًطجَیبًی کِ ثذالیلی2ثٌذ

 ثِ کبسضٌبسبى ٍاحذ آهَصش داًطگبُ اعالع سسبًی ًوبیٌذ.   پس اص ثشگضاسی اهتحبى سبػت 24ظشف هذت 

 فرایىذ ارسال اعتراض به آزمون: 5بخش 

ثب ّذف افضایص سشػت سسیذگی ثِ اػتشاضبت ٍ ضفبفیت فشایٌذ هزکَس، فشایٌذ اسسبل ٍ سسیذگی ثِ اػتشاؼ داًطجَیبى دس هَسد 

 :تؼییي گشدیذثِ ضشح ریل  آصهَى هجبصی

 خغب دس غفحِ ًوبیص دستگبُ ٍ ...(.هستٌذات )هثل تػَیش  اػتشاؼ تَسظ داًطجَ ٍ پیَست تػَیش الکتشًٍیکی تکویل فشم -1

جْت ثشسسی ٍ اػالم  هشثَعِ ثِ هذیش گشٍُ/هؼبًٍت آهَصضی داًطکذُ هَاسد دسیبفتی تَسظ کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ  اسسبل -2

 ادهیي سبهبًِ ًَیذ دس داًطگبُ.ثِ استبد جْت تػوین )آصهَى هجذد  یب سد اػتشاؼ( ٍ دس غَست لضٍم هطَست ثب 

 .ٍ اػالم ًوشُ سبػت 44الی  24اتوبم فشایٌذ حذاکثش عی  -3

 

 


