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 دیباچه

برنامه و  پژوهش  با  مؤسسه  تخصصی  و  علمی  نهادی  مثابه  به  عالی  آموزش  ریزی 

دانش میانرسالت  رویکردی  و  عالی  آموزش  قلمرو  در  اصلی  رشتهپژوهی  ای، محور 

کارویژهفعالیت به  را  خود  و    -1های:  های  نظری  دانش  ارتقاء  و  در  تولید  کاربردی 

عالی   آموزش  ذی  -2حوزه  به  عالی  آموزش  دانش  اشاعه  و  سطح  انتقال  در  نفعان 

های آموزش عالی قرار داده است. پژوهی و تحلیل سیاست سیاست  -3خرد و کالن  

های تخصصی که در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش 

های پژوهشی به کار گرفته ر انجام طرح مدت است را در کنارویکردی چابک و کوتاه

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

چالشگزارش  از  وسیعی  طیف  دغدغهها  و  عالی  ها  آموزش  حوزه  در  کنونی  های 

مدی برنامهنظیر:  کیفی،  و  کمی  توسعه  حکمرانی،  و  درسی،  ریت  و  آموزشی  ریزی 

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین منابع مالی و انسانی، بین

سیاست تحلیل  تطبیقی،  مطالعات  میکیفیت،   ... و  عالی  آموزش  این  های  باشد. 

راهکارهاییگزارش  موجود،  وضعیت  تحلیل  ضمن  دارند  سعی  در    ها  مؤثر  و  مفید 

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند. 

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

در  را  ارزشمندتان  نقدهای  و  نظرات  است  خواهشمند  پژوهشی،  برنامه  این  در 

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند.زارش خصوص هر یک از گ
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

از واقعیت زندگی در عصر حاضر است که    اینترنت   ، بخشی  و شبکه های مجازی 

قرارداده   الشعاع  و  را تحت  امروزی  انسان  اجتماعی  و  فردی  امور مختلف  و  مسائل 

است. از جمله این مسائل آموزش و یادگیری می باشد. از همین رو شاهد گسترش 

صورت الکترونیکی در  روز افزون آموزش الکترونیکی و شیوه های نوین یادگیری به  

باشیم.   استراتژی می  عنوان یک  به  و جهان  دیگر صرفاً  ایران  الکترونیکی،  آموزش 

رویکردی  الکترونیکی  آموزش  است.  آن  از  فراتر  بلکه  نیست  یادگیری  برای  روشی 

آموزش  گست .چراکه  است  گوناگونی  های  روش  و  ها  شیوه  شامل  که  است  رده 

اوت به یادگیری نیست بلکه روشی تازه و متفاوت  الکترونیکی، صرفاً یک رویکرد متف 

برای سازمان ها و افراد درون آنها برای تفکر در رابطه با یادگیری است. اما به جز  

و  الکترونیکی  آموزش  از  استفاده  نوعی  به  که  جدید  عصر  تغییرات  و  واقعیات 

ضرورت   نیز  بر   19یادگیری الکترونیکی را ضروری قلمداد می نماید، بحران کووید

ر و  برخط  و  الکترونیکی  های  آموزش  از  یادگیری  استفاده  ارزیابی  نوین  وشهای 

یا کرونا ، نه    19، تاکید می نماید. در واقع بحران کووید  دانشجویان به شیوه برخط

نیزکرونایی   را  های کشور  دانشگاه  بلکه  است  نموده  زده  کرونا  را  امروز  جهان  تنها 

داروی   بین  این  در  است.  آموزش نموده   ، کرونایی  های  دانشگاه  برای  تجویز شده 

ها،   دانشگاه  اساس  است.برهمین  بوده  محور  الکترونیکی  یادگیری  و  الکترونیکی 

عالی   آموزش  امر  متولیان  و سایر  انجمن ها  و  ها  کارگروه  عالی،  آموزش  موسسات 

نظام   برای  دارو  این  موقع و صحیح  به  تجویز  را در  غم خود  و  و هم  توان  اکثریت 

با   بحرانی  کرونا،  بحران  گرماگرم  در  که  ای  گونه  به  اند.  برده  بکار   ، عالی  آموزش 

عنوان نحوه ارزیابی یادگیری حاصل از این آموزشها و ارزیابی یادگیری دانشجویان 

برای  موقع  به  و  مناسب  طور  به  اگر  که  است.بحرانی  آمده  پدید  برخط،  به صورت 

خو نگردد،  حل  کرونا،  پسا  و  کرونا  آینده  عصر  برای  را  تری  جدی  های  بحران  د 

های   یادگیری  ارزیابی  برای  است  الزم  رو  همین  از  زد.  خواهد  رقم  عالی  آموزش 

اندیشید   مناسب  و  نوین  روشهای  به  تنها  نه  الکترونیکی،  آموزش  از  گرفته  صورت 

به ضروریات  باتوجه  و  نظر داشت  نیز در  را  کار  این  مناسب  و  نوین  ابزارهای  بلکه 



 های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخط روش و  

روشهایایجاد ش برخط،  به صورت  دانشجویان  ارزیابی  انجام  برای    ارزیابی  نوین  ده 

حاضر    شیوه  به  دانشجویان  یادگیری گزارش  در  لذا  قرارگیرد.  نظر  مد  نیز  برخط 

به   موضوع    4مباحث  به  ابتدا  است.  شده  تنظیم  و  تقسیم  عمده  بخش  و  دسته 

به و  برخط  ادامه  یادگیری  در  و  است  پرداخته شده  آن  و  روشهای  ارزیابی  موضوع 

انواع آن و همچنین نحوه طراحی ارزیابی برخط و مزایای این نوع ارزیابی بیان شده  

  ارزیابی از شیوه حضوری به شیوه برخط   است. در بخش دیگر این گزارش به موضوع

برنامهنمونهو   از  دورههایی  درسی  شیوههای  و  برخط  آنهاهای  ارزیابی  و    های 

، پرداخته شده است. در بخش سوم از  م ارزیابی برخطفرچک لیست پلتهمچنین  

و   ها  بستر  موضوع  به  برخطروشگزارش  ارزیابی  ارزیابی،  های  به    الزامات  مطلوب 

آزمون های    برخط  شیوه از تقلب در  ارزشیابی و جلوگیری  بر  و بستر های نظارت 

رزیابی  در رابطه با ا  صورت گرفتهبرخط پرداخته شده است و اشاره ای به مطالعات  

و   اقدامات   به  گزارش  آخر  بخش  در  نهایتا  است.  نموده  نیز  های  برخط  شیوه 

گرفته  ارزشیابی کووید    صورت  دوران  و   19در  از کشور  )خارج  ها  دانشگاه  توسط 

تجارب زیسته دانشگاه های داخل کشور( اشاره شده است و در انتها نکات سیاستی  

سطوح   تفکیک  به  کشور  عالی  آموزش  نظام  در  برخط  ارزیابی  برای  پیشنهادی 

گردیده   قید  عالی،  آموزش  فرا  و  عالی  دانشگاه،آموزش  و  گروه  آموزشگر،  دانشجو، 

 است.
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 مقدمه 

یادگیری الکترونیکی را به وجود آورده  اینترنت محور اساسی تحولی است که  امروزه  

است باز  یک سیستم  الکترونیکی  یادگیری  توانایی  هاظرفیت  .است    اینترنتی  هاو 

ای از اطالعات  ی تدریس و یادگیری در معرض حجم گستردههازمینه  تا  شده   باعث 

گیرد الکترونیکی  .قرار  یادگیری  اساسی  و  اصلی  به   ،ویژگی  آسان  دسترسی  ورای 

  الکترونیکی،  یادگیری  اصلی  هدف  است  آن  تعاملی  و  ارتباطی  یهاویژگی   اطالعات

رانگیز  ب  چالش   و   پویا   یادگیری  اکولوژی  یک  در  یکپارچگی   و   تنوع  نمودن  نهادینه

آندرسون،باشدمیذهنی   و  آموزش 1384)گریسون  استراتژی  دیگر  سوی  از   .)

سالهاست   چه  اگر  اما  الکترونیکی،  است،  شده  اجرا  کشور  عالی  آموزش   نظام  در 

همواره مربوط به قشر خاصی از دانشجویان و تقاضای اجتماعی خاصی برای آموزش  

بروز بحران کووید   با ظهور و  بوده است.  عالی    ها دانشگاه  ،19عالی  و نظام آموزش 

استراتژی    نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند و خواسته و ناخواسته تن به اتخاذ

کووید   بحران  با  مواجهه  برای  الکترونیکی  تعهدات  19آموزش  به  پاسخگویی    ،و 

وظایف و همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بر آمده اند. اما چالشی که  

)زمانی  باشدمیاین استراتژی را تهدید می نماید اعتبار ارزیابی آزمونهای الکترونیکی 

(.  ارزیابی در واقع سنجش میزان دست یابی آموزش الکترونیکی 1399و پورآتشی،

(. این ارزیابی و سنجش، در  Fee،  2009است)  به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده

ی گوناگونی انجام شده است. به بیان هاو توسط اساتید مختلف به شیوه   هادانشگاه

همه  به   سرعت  به  را  آموزشی   مؤسسات  جهان،  سراسر  در  19-کووید  گیری  دیگر 

 گرفته   قرار  اضطراری  شرایط  در  جهان  اکنون.  است  داده  سوق   برخط  یادگیری  سوی

  مانند   یادگیری  برای  دسترس  در  و   مختلف  هایروش  از  باید   آموزشی  یهاسیستم  و

  تلفن  بر  مبتنی  آموزشی  کاربردی  ی هابرنامه  و  الکترونیکی  یادگیری  یهاسیستم 

 جدید   موضوع  دور  راه  از  یادگیری  همچنین  و  برخط  یادگیری.  کنند  استفاده  همراه

 یادگیری  و  تدریس  یهافرصت   بررسی  به  نیاز  19-کووید  حال،  این  با  اما  نیست

زاهدی، کندمی  احیا  را  مستمر  و  برخط و  ضرورت  1399  )دهقان  آن  متعاقب  و   )

نظام   در  یابد.  می  اهمیت  نیز  برخط  یادگیری  در  سنجش  و  ارزشیابی  به  توجه 
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آموزش عالی گاها این دو مفهوم مترادف یا معادل یکدیگر  و به جای یکدیگر به کار  

دروند.  می بشناسد  سنجش  را  آنها  یادگیری  کیفیت  و  دانشجویان  تا  است  صدد  ر 

منظور از سنجش    (.181ص    1992رامزون  به نقل از    1384  )گریسون و آندرسون،

است رسمی  آموزش  در  آموزشی  اهداف  به  دانشجویان  دستیابی  راون    .میزان 

گوید  (1997)تری خواهید  اگر    می    و  شناخته  را  آموزشی  نظام  یک  حقیقت  می 

 ص  ،1997راون تری،)کنید  بررسی  را  سیستم  آن  سنجش  یهارویه  باید   کنید  کشف

  بر  عمومی  توافق   .ی آموزشی استهاسنجش یکی از اجزاء ثابت تمامی فعالیت  (.1

این  ا  یادگیری  دهنده   شکل  اساساً   سنجش   که  است  این هدف  اگر  مخصوصاً  ست 

(.   2000باشد که یادگیری به نحوی عمیق و معنادار حاصل گردد)گریسون و آرچر،

داشته  ا  این سنجش ضرورت را شامل میو  حالتی چندجانبه  زیر  میزان   :شودموارد 

به مهارت ی  هامیزان تسلط در کاربرد مهارت  ،ی رفتاریهاو شایستگی  هادستیابی 

های انتقادی و خالق برای حل مسئله پیچیده و طرز حلراهربرد  توانایی کا  ،شناختی

بودنهابرخورد  انتقادی  توانایی  و  نگرشی  بودن  ،ی  و    ،حمایتی  بودن  مند  عالقه 

را  .  هاشکاکیت در کلیه موقعیت برگزار   توانمیبه طور کلی سنجش  در طی دوره 

ارائه   دانشجویان  به  تکوینی  بازخوردهای  آن  واسطه  به  و  در  نموده  اینکه  یا  و  داد 

پایان دوره انجام داده و اطالعات تراکمی و نهایی را در مورد دستاوردهای یادگیری  

 (. 1384)گریسون و آندرسون،هم برای اساتید و هم برای دانشجویان فراهم نمود

و   قابلیتها  به  توجه  با  که  است  یادگیری  و  آموزش  فرآیند  از  بخشی  نیز  ارزشیابی 

الکت یادگیری    توانمیرونیکی  امکانات محیط  افزایش کیفیت  به  برای کمک  آن  از 

بهره گرفت. از یک سو ماهیت یادگیری الکترونیکی و امکانات موجود در آن زمینه 

را برای تشدید تقلب و سرقت ادبی فراهم می سازد و در صورت عدم توجه جدی 

ی الکترونیکی لطمه وارد کند. از سوی دیگر قابلیتها و  هاد به اعتبار آموزشتوانمی

از آنها برای غنا بخشیدن به    توانمیامکاناتی در محیط الکترونیکی وجود دارد که  

شیوههاجنبه  تربیتی  گرفتهای  بهره  ارزشیابی  قابلیت   .ی  این  از  استفاده  و  با  ها 

چندگانه   توانمیها  ظرفیت آزمایی ،2خودآزمایی ،  1بازنمایی  ارزشیابی    1همیار  و 

 
1 Multiple representation 

2 Self- assessment 
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یادگیری  کمک  همانا   که  ارزشیابی  واقعی   کارکرد  تا  کرد  اجرا  را  2خودرهیابانه   به 

دیگر  1399شود)سراجی،  محقق  الکترونیکی  ی هاارزشیابی  در  است، سوی  از   .)

ای از معیارهای  ارزشیابی برای مقایسه و انطباق یک واحد دوره یا برنامه با مجموعه

های  وامل یا سازمانع این معیارها غالباً به وسیله    . رود میعملکرد یا پیامدها به کار  

گردند می  تدوین    یهاسیاست  در  نیز  دانشجویان  و  اساتید   منافع  اما   خارجی 

کنندهت  نقش  ارزشیابی دعیین  آندرسون،ارندای  و  واقع    .(1384)گریسون  در 

یادگیرنده است که   انگیزه بخش  پیشران و  تر    توانمیارزشیابی  برای عمیق  از آن 

آموخته  بهبود  و  یادگیری  عمدتا    هاکردن  ارزشیابی  به  سنتی  نگاه  در  گرفت.  بهره 

یک فعالیت بیرونی، اجباری، پایان ترمی و معلم محور تلقی   هاارزشیابی از آموخته 

ی یادگیرنده را تعیین هاتا میزان آموخته   شودمیکه در انتهای دوره انجام    شودمی

 دانشجو  یهاآموخته   میزان  برای تعیین  ابزاری  مثابه  به  ارزشیابی  سنتی  نگاه  کند. در

این.  است  بوده  هاآموخته   و  محتوا   از  و  نمره  تعیین  برای  و   به  نگاه  نوع  لیکن 

  تربیتی محیط  ظرفیتهای  از  زیادی   بخش   تنها   نه  یادگیرنده   یهاآموخته  از  ارزشیابی

های  چالش  ایجاد  موجب  بلکه  گذارد،می  باقی  بالاستفاده  را  الکترونیکی  یادگیری

از    خواهد   وجود  به   نیز  را  تقلب  و   ادبی   سرقت  مانند   اساسی جدید  تلقی  در  آورد 

ارزشیابی پاسخ به این سؤاالت که ارزشیابی به مثابه چیست؟ ارزشیابی برای چیست 

مثابه   به  ارزشیابی  رویکرد  این  در  دارد.  متفاوتی  شرایط  چیست؟  از  ارزشیابی  و 

یادگیری است و ارزشیابی بخشی از جریان آموزش و تدریس و یادگیری است که  

های دانشجو را آشکار می سازد تا خود  و ضعف  کندمیا فراهم  امکان ارائه بازخورد ر 

او، معلم و همکالسان برای رفع ایرادها تالش کنند. در این رویکرد ارزشیابی برای  

و   مطالب  از  ارزشیابی  به  محدود  تنها  و  است  یادگیرنده  یادگیری  بهبود  به  کمک 

جنبه بلکه  نیست  درس    بر   در  را  تیفراشناخ  و  نگرشی  شناختی،  هایمحتوای 

به 1399)حاتمی،گیردمی نیل  میزان  فهم  اتصال  نقطه  ارزشیابی،  وجود  این  با   .)

پاندومی   عصر  در  ارزشیابی  اما  است.  درسی  برنامه  نوع  هر  شده  قصد  اهداف 

 
1 Peer- assessment 

2 Self- directed assessment 
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پیدا  هاویژگی را  خود  خاص  ویژگیکندمیی  این  از  یکی  که  آنالین  ها،  برگزاری   ،

زاری حضوری امتحانات با وجود ویژگی حضور ست. برگهادانشگاهامتحانات آخر ترم  

آنالین که رصد   برگزاری  با  نبود، حال  از سوی دانشجویان  از تقلب  عاری  فیزیکی، 

ن چگونه  توانمیکافی  گیرد،  صورت  حاصل   توانمید  اطمینان  امتحانات  نتایج  از 

آهنگری،   و  صادقی  متبادر  1399کرد)  ذهن  به  موضوع  این  که  اینجاست  در   .)

نظام    گردد می در  که  است  سال  چندین  نسبتا  چه  اگر  الکترونیکی  آموزش  که 

است جریان  در  ما  عالی  در    ، آموزش  را  خود  جایگاه  هنوز  الکترونیکی  ارزیابی  اما  

نیازمند   آنکه  از  بیش  ارزیابی  این  و  است  نکرده  پیدا  کشور  عالی  آموزش  نظام 

ار سازی  فرهنگ  نیازمند  باشد،  اطالعات  فناوری  کشور زیرساختهای  در  زیابی 

های (. بر این اساس این گفتار سعی در ارایه روش1399)زمانی و پورآتشی،  باشدمی

 نوین ارزیابی دانشجویان به شیوه برخط دارد. 

 هاروش  –یادگیری برخط  و  به  

وجــود پداگوژیــک  رویکــرد  کیفیـت  پنــج  ارتقـای  بحـث  در  کـه    دارد 

جــدی  بایــد یادگیــری    -یاددهــی  فعالیتهـای توجــه  در    مــورد  داد.  قــرار 

دانــش تحــول  بــا  اخیــر  قــرن  یادگیــری،    نیــم  فراینــد  بــه  نســبت  مــا 

رفتارگرایــی    و از  یاددهـی هـم دسـتخوش تحـول شـده   -یادگیـری  رویکردهــای 

شــناخت مدرس  و  سـالهای    گرایی  طـی  تا 1960و  1960تـا  1950محــورکـه 

بــه  رواج داشــته1970 ســازاگرایی فــردی    محور  ســه رویکــرد دانشــجو  اند 

)    ســازاگرایی(  1970  –  1980) پیوندگرایــی    بــه1980اجتماعــی  و  بعــد( 

رســیده  2010) بعــد(  مناســب  بــه  رویکردهــای  کــه  برخــط    تدریــس  ایم 

   (.1399هســتند )بازرگان، 

فرایندی پیچیده است که از ابعاد و متغیرهای مختلفی تشکیل شده  برخط یادگیری 

به همان اندازه پیچیده  نیز  است. ارزیابی، که بخشی جدایی ناپذیر از یادگیری است،  

جنبه و  می است  بر  در  را  بسیاری  ابعاد  و  گیرد ها  قرار  توجه  مورد  باید  که  گیرد 

(Arend, 2007).  ن است به اشتباه این تصور های برخط، دانشجویان ممکدر محیط

را نمایند که مجبور نیستند آنقدر تالش خود را صرف یادگیری مطالب دوره کنند،  
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آموزش نمی به روش سنتی  . هنگام  (Kebritchi et al., 2017)بینند  چرا که دیگر 

ارزیابی به  باید  برخط،  دوره  یک  ویژهطراحی  توجه  حاصل ها  اطمینان  تا  شود  ای 

دهند در برآوردن نتایج یادگیری موثر  هایی که دانشجویان انجام میشود که فعالیت

 .(Gikandi, Morrow, & Davis, 2011)گیرند است و در فضای برخط جای می

برخـط    تدریـسpractice(best) نیز    روش  -بــه10    ،در خصوص یادگیری برخط 

دانشـگاه توسـط  شــده  کـه  توصیــه  ااند    اســتنفورد  ذیل    گردد میرایه  به شرح 

   :(1399)بازرگان،

موقــع در    برخــط، حضــور به  اول، شـامل حضـور دیجیتـال در درس  روش-بـه

شــناختی،  )گانه  در کالس مجــازی و نیــز حضــور ســه  زمــان اعــالم شــده 

طریــق از  آموزشــی(  و  درگیـر    اجتماعــی  بحـث،  اتـاق  بـه  پیامهایـی  ارسـال 

دانشـجویان بـرای برقـراری ارتبـاط بـا یکدیگـر، طـرح پرسـشهای مرتبـط   کـردن

در تبییــن ســه .پاســخ دادن مرتــب بــه آنهــا اســت  بـا درس و درخواسـت

شــناختی، حضــور  آموزشــی    مفهــوم  و  هرچــه  توانمیاجتماعــی   گفــت، 

برخـط تدریـس  در  دانشـجویان  شـناختی  توانایــی    بیشــتر  حضـور  باشــد، 

را    کـه معنـی مطالـب عرضـه شـده در کالس برخط  بیشــتری خواهنــد داشــت

مفاهیـم  دربـاره  را  خـود  دانـش  و  کـرده  ع  درک  موضـو  شـده  هاو  مطـرح  ی 

مفاهیـم و    مســتلزم ژرف اندیشــی و گفتمــان )نســبت بــه  بسـازند. ایـن امـر

از حضــور اجتماعــی در تدریــس برخــط    اسـت. منظـوری درسـی(  هاموضـوع 

برخـط  هــم  کالس  در  دانشـجویان  بـا  ارتبـاط  به  برقـراری  آنهـا  بـا  تعامـل    و 

 نحـوی اسـت کـه احسـاس کننــد در فضایــی نســبتا واقعــی کــه ارزشهــای 

ـور آموزشــی در  منظــور از حضـ  .، قــرار دارنــدشودمیانســانی پــاس داشــته  

تجربه  تدریــس کــه  اســت  ایــن  یادگیــریهابرخــط  بــه   ی  دانشــجویان 

و   آموزشــی  فراینــد  هدایــت  بــا  کــه  شــود  تســهیل  و  طراحــی  نحــوی 

پیامدهــای یادگیــری معنــی  اجتماعــی دار و ارزشــمند آموزشــی   در کالس، 

 ریـزی و پیـش سـازماندهی محتـوا   ـتلزم برنامهمس  تحقــق یابــد. ایــن حضــور

به  درسـی  عرضـه مطالـب  اسـت  و  زمانـی  دانشـجویان    ویـژه در  بـا  کـه مـدرس 
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ی  هاتجربه  شــامل طراحــی، تســهیل گفتمــان و هدایــت  تعامـل دارد.ایـن امـر

بـه   دروش دوم پیشـنهادی دانشـگاه اسـتنفور-بـه.یادگیــری دانشــجویان اســت

یاددهـی  فراینـد  دارد  -اجـرای  نظـر  کـه  یادگیـری  نحـوی  دانشـجویان   بـه 

یـک  کننـد  پیوســته  احسـاس  هــم  بــه  آشـکار  -به  .اند  جمــع  سـوم،  روش 

انتظـارات مدرس است  کـردن  مدرس  از  دانشـجویان  و  دانشـجویان  روش -بـه  .از 

یادگیـری تجربـه  هدایـت  طریــق    چهـارم،  از  تعامــل  طــرف  بــه  دانشــجویان 

آنــانهاگروه  تشــکیل یادگیــری  تقویــت  و  چندنفــره  ترغیــب    ی  بــا 

روش پنجـم ایـن اسـت  -بـه.انفــرادی اســت  کردنشــان بــه ســوی فعالیتهــای

طــورهمزمــان   که طراحـی درس چنــان انجــام شــود کــه بــا اجــرای آن به 

رخــط( و غیرهمزمــان، فعالیتهــای درســی دانشــجویان بــه ســوی تحقــق  )ب

کنـد  پیامدهــای پیـدا  سـوق  بازخورد -به  .یادگیـری  گرفتـن  ششـم،  روش 

مشـخص  دانشـجویان پرسـشهای  ارسـال  بـا  درس  بـه  گفت  نسـبت  تــاالر    بــه 

روش   بــه  .وردهـا اسـتبـر اسـاس ایـن بازخ  وگــو و تعدیــل فراینــد تدریــس

انتقـادی و تقویـت دانـش درسـی دانشـجویان   هفتــم پــرورش تفکــر خــالق و

اســت  بـا درس  بــا  مرتبــط  پرســشهای  مطلــع  -بــه  .طــرح  هشــتم،  روش 

دانشــجویان کـه  کــردن  اسـت  درس  بـه  مربـوط  محتـوای  و  منابـع  بــه    از 

دســتر در  دیجیتــال  تسـلط -بـه  .باشدمیس  صــورت  از  اطمینـان  نهـم،  روش 

بـا   تنیبـده  هـم  بـه  و  انفـرادی  یادگیـری  راسـتای  در  مفاهیـم  بـر  دانشـجویان 

از آگاه کـردن دانشـجویان نسـبت به مفاهیم اساسـی    پیامدهـای یادگیـری پـس 

اسـت درس،-بـه.درس  پایـان  در  کـه  اسـت  آن  دهـم  توسـط   روش  آن  خالصـه 

 (1399) بازرگان،بـه دانشـجویان یـادآوری شـود رس بیـان و فعالیتهایـی مـد

 ارزیابی و انواع آن 

بیشترین تأثیر را در "توصیف شده است و    "قلب تجربه دانشجو"ارزیابی به عنوان  

دانشجویان یادگیری  وال، (Rust, O’Donovan, & Price, 2005)دارد     "رویکرد   .

ها  ای از فعالیتمجموعه"کنند:  ( ارزیابی را چنین تعریف می2014هورش و راجرز )

جمع دنبال  به  سیستماتیک  که  شواهد  عالی  آوری  آموزش  در  ارزش  تعیین  برای 
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 ، از جمله آزمون یادگیری دانشجویان. "است

مدرسان ابزارهای ارزیابی را بر اساس هدف خود به سه دسته: تشخیصی، تکوینی و  

طبقه میتراکمی  تشخیصیکنند.  بندی  در    1ارزیابی  اطالعات  آوری  جمع  برای 

فراگیران در خصوص موضوع مورد آمو استفاده میمورد دانش قبلی  این  زش  شود. 

و    Pretestدهی به فراگیران نیست.  نوع ارزیابی مقدم بر آموزش است و هدف، نمره

surveyارزیابی از  نمونه  دو  دانشجویی  میهای  که  هستند  تشخیصی  با  های  توانند 

ارزیابی  ارزیابی هنگامی تحت عنوان    .شروع یک دوره برخط به راحتی انجام شوند

را به طور مداوم در طول دوره جمعگنام می   تکوینی آوری کند. یرد که اطالعات 

عملکرد فراگیران   یادگیری و  بهبود  برای هدایت تدریس و  این اطالعات  از  سپس، 

می مولفهاستفاده  از  یکی  دانشجویان  به  بازخورد  تکوینی  هاشود.  ارزیابی  اصلی  ی 

رتبه   کوئیز  )مانند  گیرد  صورت  رسمی  بطور  ارزیابی  چه  یا  است،  و  شده  بندی 

تکالیف نوشتاری( و یا بصورت غیررسمی )مانند بازخورد به مشارکت دانشجویان در  

های بحث(. هنگامی که اطالعات در مورد یادگیری دانشجویان در پایان یک  فوروم

تا مشخص شود آیا فراگیران به   شود میدوره آموزشی جمع آوری و تجزیه و تحلیل  

خ  یا  اند  رسیده  مشخص  را  اهداف  آن  تراکمییر،  ارزیابی    ارزیابی  نامند.  می 

پایان ترم،  . نمونهشوندمیتراکمی منجر به نمره   ارزیابی تراکمی شامل آزمون  های 

بطورکلی، ارزیابی تکوینی به    (Orlando, 2011).و تکالیف عملکردی است    هاتست

-میکند، صورت  عنوان تعامل و بازخورد مداوم که به یادگیری تخصصی کمک می

ارزشیابی  گیرد.   زمینه  در  الکترونیکی  یادگیری  مدیریت  سیستم  ضعفهای  از  یکی 

الکترونیکی  یادگیری  در  است.  بازخوردگیری  و  دهی  بازخورد  در  ضعف  تکوینی، 

بازخوردهای مناسب، سریع و به موقعی وجود ندارد و بازخوردها زمان بر هستند و  

نظ در  بازخورددهی  برای  کافی  فرصت  نیز  ناساتید  که گیرند میر  توجه شود  باید   .

شمس   و  کسانی  است)عباسی  تأخیر  با  بازخورد  از  مؤثرتر  معموالً  فوری  بازخورد 

از    1399،مورکانی نقل  فوری  Shute,2008) به  بازخورد  موجب توانمیزیرا  د 

در   غلطی  سوءتفاهم  آنکه  از  قبل  و  شود  یادگیرندگان  اشتباهات  سریع  تشخیص 

 
1 Diagnostic 
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شود،   ایجاد  شمس    توانمییادگیرندگان  و  کسانی  کرد)عباسی  حل  را  مشکل 

 Zhu, Liu, & Lee ,2020) به نقل از  1399،مورکانی

افتد  در مراحل مهم و تعیین شده در فرآیند یادگیری اتفاق می  نیز  ارزیابی تراکمی

ارزیابی را در دو دسته    ( 1)شماره    دول زیرج  شود.و معموالً به یک نمره منتهی می 

و در چهار بعد    بندی کرده استواژگانی شامل: ارزیابی تکوینی و تراکمی طبقه کلید

 .نمره دهی،هدف، تمرکز و تالش مورد مقایسه قرار داده است

 
 از ابعاد مختلف  ارزیابی تکوینی و تراکمی مقایسه انواع :1دول ج

 ارزیابی تراکمی ارزیابی تکوینی ابعاد 

 معموال با نمره همراه است  معموال بدون نمره است  نمره دهی 

 هدف 
و   مدرس  به  بازخورد  ارایه  بهبود: 

چگونگی   مورد  در  فراگیران 

 فراگیری بهتر مطالب درسی 

 قضاوت: برای کسب نمره  

 تمرکز

فراگیران   آیا  که  این  بر  متمرکز 

مهارت و اطالعات خاصی را کسب  

 کرده اند یا خیر 

کمتر بر مهارت و اطالعات ویژه متمرکز است  

اختیار  در  را  امکان  این  آن  جای  به  و 

قرار   و    دهدمیفراگیران  دانش  از  طیفی  تا 

 را بروز دهند   هامهارت

 تالش
زما  به  جانب  نیاز  از  کمتری  ن 

ساده   دارد؛  فراگیران  و  مدرس 

 شود میاست؛ درون کالس انجام 

و   مدرس  ازجانب  بیشتری  زمان  به  نیاز 

فراگیران دارد، پیچیده است، خارج از محیط  

 گیرد -کالس صورت می

 (Conrad & Openo, 2018)منبع: 

 برخط   طراحی ارزیابی

مـیالم  اعتقـاد  )  1بـه  همکاران  روش  2004و  بـرخط  (  محـیط  در  یـادگیری  های 

  بایـد   نیز  یادگیری  نوع  این  ارزشیابی  و  هـای سنجشمتفـاوت اسـت، بنـابراین روش

ازآنجـاکـه  متفـاوت الکترونیکی  باشـد.   کـردن   متحـول  حـال  در  یـادگیری 

روش   دارد   ضـرورت  اسـت،  یـادگیری  متـداول  سـاختارهای   و  سنجش   هایتـا 

  واقع  در  . کننـد  تغییر  آنها   با  متناسب  نیز  آموزشی  ی هادوره  و   یادگیرندگان  ارزشیابی

 
1 Milam 
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فراگیران   سنجش تعامالت،  تدریس،   هایروش استاد،  نقش تغییر  و پذیری انعطاف  با

 فراگیران   ارزشیابی  و  سنجش  غیرحضوری،  یادگیری-یاددهی  فرایندهای  در  غیره  و

 (.  1399)رضایی و سیاحی، است یافته تغییـر اساسی نیـز

نتایج   از  و  کرده  عمل  معکوس  مهندسی  شیوه  به  است  بهتر  دوره،  یک  تدوین  در 

یادگیری آغاز نمود. تا حد ممکن روشن و شفاف بودن در بیان نتایج ضروری است؛ 

و هدف    دهدمیزیرا این امر اساس ارزیابی دانشجو و طراحی کلی دوره را تشکیل  

یا پرورش  برای  را  قرار  اصلی  اختیار  در  دانشجویان  عمیق    دهد میدگیری 

(Ascough, 2011) در شیوه مهندسی معکوس، پیرو توصیه طراحان آموزشی برای.

مقدم بودن درنظر گرفتن نتایج نهایی مطلوب و سپس، تعیین آغاز فرایند یادگیری؛  

داده  ، توسعه  شوندمیابتدا تکالیفی که برای تخصیص نمره ارزیابی    شودمیپیشنهاد  

شود. این نشانگرها به عنوان راهنمای توسعه فعالیتهای بعدی و سایر انواع ارزیابی  

می عمل  فعالیتتکوینی  توسعه  دلخواهی    ها کنند.  نتایج  به  دار  نمره  تکالیف  و 

ی که در این  سؤاالت. از جمله  شوند میبستگی دارد که باعث شکل دهی و ریتم دوره  

از:شودمیخصوص مطرح   عبارتند  فعالیتمهم  ،  چه  هایی  ترین موضوعات کدامند؟ 

؟ هریک از تکالیف به چه میزان زمان نیاز شودمیبه مسایل دشوار و پیچیده منجر  

دارد؟ آیا نیاز به تخصیص درصدی از نمره نهایی به یک آزمون یا امتحان میان ترم  

 است؟ 
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 دهد. راهنما برای طرح ارزیابی برخط دوره آموزشی را نشان می جدول زیر نمونه
 

 راهنما برای طرح ارزیابی برخط دوره آموزشی  نمونه :2جدول  

 آیتم ارزیابی
نتایج مرتبط 

 با یادگیری

وزن  

 )تکوینی/تراکمی(

فناوریهای 

 یادگیری

ابزار ارزیابی 

)بعنوان مثال،  

روبریک، کلید  

 پاسخ(

     

     

     

     

     

     

     

     

 ؟ دهد میآیا این طرح ارزیابی به همه نتایج دوره پاسخ  •

 می رسد؟  ٪100آیا وزن دهی به   •

 آیا تعادلی بین ارزیابی تکوینی و تراکمی وجود دارد؟  •

 های مختلف ارزیابی وجود دارد؟ آیا روش •

 پذیر است؟ آیا این طرح عملی و امکان •

 Weleschuk et al., 2019منبع: 

   برخط  ارزیابی  مزایای 

ی را درباره ماهیت ارزیابی  سؤاالتهای اخیر  حرکت به سمت یادگیری برخط در دهه

-های ارزیابی این نوع یادگیری با روشها ایجاد کرده است. آیا روشها و برنامهدوره

می شیوه  بهترین  به  چگونه  متفاوت؟  یا  است  یکسان  سنتی  را توان  های  ارزیابی 

به را  ارزیابی  اصلی  نقش  ارزیابی،  سنتی  دیدگاه  داد؟  درک  صورت  ارزیابی  عنوان 

کند. در حالی که تعریف معاصرتر، ارزیابی را به  فراگیران از دانش واقعی تعریف می

اند  داند که اساساً برای تقویت یادگیری فراگیران طراحی شدههایی میعنوان فعالیت

(Webber, 2012)    واژهدر با  گاها  راستا  محور هااین  یادگیرنده  ارزیابی  چون  یی 
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شویم.   می  فعالیتنمونهنیزمواجه  از  شامل  هایی  محور  یادگیرنده  ارزیابی  های 

سازنده  نویس پیش" بازخورد  اساتید  آن  در  که  است  نوشتاری  تکلیف  متعدد  های 

می دانشجویان  ارایه  ارزیابی  دانشجویان،  توسط  شفاهی  ارائه  دیگر  دهند،  کار  از 

پروژه نتایج  دانشجویان،  با  مرتبط  مشترک  محصول  یک  که  تیمی  و  گروهی  های 

می  ایجاد  را  به  یادگیری مشخص  نیاز  که  محور  یادگیری خدمات  تکالیف  و  کنند، 

. همانطور که وبر اشاره کرده  (Webber, 2012)تعامل با افراد، جامعه یا صنعت دارد  

گسترده شواهد  دارداست،  وجود  نشان   ای  را  محور  یادگیرنده  ارزیابی  مزایای  که 

 دهد.  می

اینکه   به  توجه  برنامهبا  بیشتری  امروزه،  گسترش  حال  در  برخط  دانشگاهی  های 

به تدریس برخط و همچنین    هستند بنا به ضرورت،  بیشتری،  از آنجا که مدرسان 

ارزیاب نیز  برخط  صورت  به  را  دانشجویان  یادگیری  باید  لذا،  پردازند؛  کنند.  می  ی 

های چند  گیرند شامل آزمونابزارهای ارزیابی سنتی که بیشتر مورد استفاده قرار می 

آزمونگزینه پاسخای،  / غلط،  پاسخهای درست  ی تشریحی هستند. هاهای کوتاه و 

، تکالیف ارزیابی با استفاده از روش سنتی قلم و کاغذ انجام  مؤسساتدر بسیاری از  

های  نیای برخط، ابزارهای سنتی پیشرفته شده و تکنیکشود؛ در حالی که در دمی

ایجاد می  را  ارزیابی  ابزارهای برخط زیادی وجود دارد که می جدید  اکنون  -کنند. 

 .توانند برای انجام ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند

آزمون به  نسبت  زیادی  مزایای  برخط  ارزیابی  سنتی  ابزارهای  کاغذی  و  قلم  های 

 این موارد عبارتند از: دارد. بعضی از

گزینه  سؤاالت • میچند  را  مختلف ای  کنندگان  شرکت  برای  تصادف  به  توان 

شرکت  دیگر  با  مشابه  سوال  ترتیب  دانشجویی  هیچ  نتیجه،  در  داد.  ارایه 

 کنندگان در همان آزمون نخواهد داشت.

ان ای صورت داد که نمره افراد در پایان امتحتوان به گونهطراحی آزمون را می •

 مشخص شود. لذا، زحمت تصحیح آزمون از عهده ارزیاب برداشته خواهد شد. 

 توانند بازخورد فوری به فراگیران بدهند. ابزارهای برخط می •

آزمون داشته باشند و    سؤاالتتوانند تجزیه و تحلیل روی  ابزارهای برخط می •
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می کمک  ارزیاب  به  امر  این  تا  درنتیجه،  نامناسب    سؤاالتکند  و  را ضعیف 

 . (Van der Westhuizen, 2016)تشخیص دهد 

 های برخط عبارتند از:  از دیگر مزایای ارزیابی  

 ها، ارایه بازخورد دقیق در انواع روش •

 ارایه بازخورد فوری،  •

 در دسترس بودن، •

 . (Weleschuk et al., 2019)انعطاف پذیری  •

 های برخط: ارزیابی تکوینی و تراکمی ارزیابی

  1ی تکوین  برخط  ارزیابی

دهد که دانشجویان و مدرسان هر دو معتقدند که ارزیابی برخط تحقیقات نشان می

باشد   تکالیف  از  ای  گسترده  طیف  شامل  باید  پروژه  -اثربخش  جمله  نمونه  ها از   ،

خودارزیابی )پورتفولیو(،  تاالرهای  کارها  شده،  بندی  زمان  آزمونهای  و  کوییزها  ها، 

ارزیابی   و هنگامی    –. بازخورد در مورد این تکالیف نیز مهم است  انهمتایبحث و 

ارایه   تکلیف  ارسال  از  پس  اندکی  باشد،  دار  ترین است که معنی  بازخورد شایسته 

شود   پشتیبانی  )روبریک(  چارچوب  یک  توسط  و   ,Gaytan & McEwen)شود 

2007). 

Schacter & Szpunar   (2015بیان می در  (  پرتی  عوامل حواس  که  محیط  کنند 

آشکار   بیشتر  یادگیری  است شوندمیبرخط  ممکن  صورت  این  در  که  چرا   ،

فعالیت هنگام  هم  مشاهده  ها دانشجویان  هنگام  مثال  دهند؛  انجام  را  دیگری  ی 

ی دیگر مراجعه کنند یا ایمیل خود را بررسی های ویدئویی به وب سایتهاسخنرانی 

استراتژی  برخی  محققان،  زعم  به  شیوههای  کنند.  آموزشی  هاارزیابی/  ند  توانمیی 

مثال،   عنوان  به  برسانند.  حداقل  به  را  جویان  دانش  پرتی  و    Szpunarحواس 

( آزمون 2013همکاران  گنجاندن  که  دریافتند  حافظهها(  سخنرانی   2ی  یک  در 

 
1 Formative Assessment  
2 memory tests 
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کمک   دانشجویان  به  و    کندمیبرخط  کنند  فراگیری  معطوف  بیشتری  توجه  تا 

متری داشته باشند. این امر، یادداشت برداری را تشویق  سرگردانی و حواس پرتی ک

دانشجویان همکالسی که یک سخنرانی    کندمی با  مقایسه  را در  یادگیری  نتایج  و 

 ؛ بهبود بخشد.  کنندمیبرخط را، بدون داشتن آزمونهای حافظه، تماشا 

د  در یک دوره برخط که به خوبی طراحی شده باشد، ارزیابی تکوینی موثر و کارام

گیرد. این تعامل به فراگیران این است زیرا تعامل یادگیرنده در مرکز فرآیند قرار می 

می را  و  فرصت  دوره  فراگیران  سایر  با  یادگیرنده  جامعه  در  را  خود  حضور  تا  دهد 

مدرس بیان کنند. یادگیرندگان در محیط برخط، به جای دریافت کنندگان منفعل،  

فعال  کننده  شرکت  خود  یادگیری  سایر  شوند می  در  با  همکاری  و  تعامل  فرصت  ؛ 

فراگیران  و آزمون را خواهند داشت و اهداف و عالیق خود را به محیط یادگیری  

می آورند و در مورد اینکه چه چیزی و چگونه یاد گیرند و چگونه ارزیابی شود؛ حق  

ی موجود هاهمه این موارد توسط قدرت اینترنت و گزینه   -انتخاب خواهند داشت  

میسر   برخط  یادگیری  محیط  یک  فعالیتشودمیدر  را ها.  برخط  یادگیری  ی 

برای اطمینان از اینکه هر یادگیرنده نسبت به یادگیری خود پاسخگو است،    توانمی

یی را برای کمک به یادگیری دیگران فراهم آورد؛ از طرقی  هاطراحی کرد و فرصت 

به   پاسخ  دیگران،  از  پرسیدن  سوال  ارزیابی    ،سؤاالتمانند:  بازخورد،  دریافت 

،  1، تفکر و ارایه توضیح، حمایت و دفاع از تفکر خود. آزمونهای خودارزیابیهمتایان

بازتابهاارزیابی سبب  که  چرا  هستند،  برتر  تکوینی  فراگیران های  فراشناختی  ی 

برخـی از راهکارهـا بـرای سـنجش و ارزشـیابی فراگیران  در جدول ذیل  .  شوندمی

 .گرددمیبا اهداف ارزیابی تکوینی ارایه 

 
  

 
1 Self-assessment quizzes 



 های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخط روش 14

. راهکارهای جایگزین سنجش تکوینی در آموزش از راه دور و یادگیری   3جدول 

 الکترونیکی

 انواع آزمون  

 

 همزمان 

 

 غیرهمزمان

 
ارزیابی    / بحث و گفتگو

 / تکالیف

 هافیلم

شبکهاز   و هابستر  اجتماعی   ی 

بحث برای  مجازی  ی  هاکالس 
کالس   با  کنید.  استفاده  تعاملی 

اتاق گروههامجازی  بحث  ی  های 
 کوچک بسازید 

انجمن وبالگهااز   )ویرگول(   ها، 

 برای بحث و گفتگوی کل کالس، 

 .یا گروهی از کالس استفاده کنید

یا   تامالت  متایان،  ارزیابی  فایل 
 مینی 

از   هامقاله تکالیف   را   طریق بخش 

 سامانه مدیریت یادگیری یا ایمیل 

 دریافت کنید. 
مورد   تحلیل  و  تجزیه 
از   خاص 

 درس: متن یا فیلم 

بحث   برای  است  ممکن  همزمانی 
مشاهده   تا  باشد  بهتر  کالس  کل 

 محتوا ارسال شده 

را توان میدانشجویان   کیس   ند 

و  کنند  بررسی  آفالین   بصورت 

)بصورت   سؤاالت  به   فردی سپس 

بخش  یا  انجمن  در  گروهی(   یا 

 تکالیف سامانه پاسخ دهند 
یا  هاآزمون تشریحی  ی 

 مکتوب
یک   کالس  با  گذاری  اشتراک  اگر 

است برای    ،هدف  مجازی  از کالس 
ی فردی و گروهی با استفاده  هاارائه

ویژگی   از 

استفاده   صفحه  گذاری  اشتراک 
 کنید

به  هادستورالعمل مربوط  ی 
 تکالیف 

بطور   را  روشن  کتبی  ای  دوره 
 کنید

ارائه   شده  انجام  تکالیف  نمونه 
 کنید

راحتی   به  بتوانند  دانشجویان  تا 
کنند نگهداری    .پیگیری  برای 

یک   در  مرتبط  کتبی  تکالیف 
ابزار   ،مکان  از 

پوشه  Assignmentsی هایا 

 Google Driveاستفاده

Drive 
 کنید

 بخش آزمون سامانه  –گوگل فرم   ---------------------- کوئیزها و خودآزمایی 

 ربات  –های یادگیری الکترونیکی  

 ی آزمون آنالین هاسایت –تلگرام 

 ( 1399منبع: رضایی و سیاحی )
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  1تراکمیبرخط  ارزیابی  

ی ارزیابی تراکمی یادگیرنده محور و  ها یی برای تکنیک ها های برخط، فرصت در آموزش 

به فرد   پرات ) منحصر  پالوف و  به گفته  یادگیرنده محور،  "  ، ( 2013وجود دارد.  ارزیابی 

.  "دهد می را به فرآیند ارزیابی پیوند    گیرد می ارزیابی است که آنچه دانشجو در دوره یاد  

ای ممکن است از نظر نمره دهی آسان باشد. اما تکالیف  کوئیزها و آزمونهای چند گزینه 

ی تعاملی، ارزیابی معتبرتری از  ها لعات موردی و بحث مطا   ، نوشتاری، تمرینات مشارکتی 

فراهم   را  دانش    کند می یادگیری  ایجاد  و  تلفیق  تامل،  به  نیاز  تکالیفی  چنین  که  چرا 

دوره  چنانچه  دارد.  منظم  ها جدید  بطور  را  فراگیر  تسلط  و  یادگیری  نتوانند  برخط  ی 

ن شده و عدم موفقیت  ارزیابی کنند، سبب کاهش انگیزه مشارکت و سرگردانی فراگیرا 

 . (Hulleman et al., 2010)فراگیران را به همراه خواهد داشت  

ی برخط رایج است و شاید  ها با این وجود، آزمونهای سنتی هنوز هم در بسیاری از دوره 

دوره  از  برخی  امروز(،  حتی  )و  گذشته  در  باشد.  الزم  امر  این  وجود  برخط  ها هم  ی 

. بسیاری از  کنند می ی ویژه آزمون شخصی  ها انجام آزمون در سایت دانشجویان را ملزم به  

طرفداران آموزش برخط بر این عقیده اند که این امر ماهیت انعطاف پذیر یادگیری برخط  

خنثی   کرد    کند می را  خواهد  مواجه  با شکست  یا  امروزه (Khare & Lam, 2008)و   . ،  

اند و  جای گرفته  LMS که در محیط  بسیاری از آموزشهای برخط دارای آزمونهایی هستند 

تا هر کجا که هستند؛ بتوانند در ارزیابی شرکت کنند.   دهد می به دانشجویان این امکان را 

ی را در رابطه با یکپارچگی تحصیلی مطرح کرده است و مدرسان و محققان  سؤاالت این امر  

که    کنند می الل  در مورد این روش به نتایج مختلفی رسیده اند. برخی از محققان استد 

است  آموزش همسو  در  تر  رویکردهای سازنده  با  برخط  آنها    ، آزمونهای  غیر  "زیرا  ترس 

  کنند می را از بین می برند و فضای یادگیری آرام تری را برای دانشجویان ایجاد    "2ضروری 

(Khare & Lam, 2008)  .O’Reilly & Morgan   (1999 داشتند که ویژگی بیان  ی  ها ( 

ی که نیاز به سنتز  سؤاالت د وقوع تقلب را دشوارتر کند )به عنوان مثال، طرح ن توا می آزمون  

 ی که باید به صورت پاسخ کوتاه نوشته شوند(.  سؤاالت و تلفیق اطالعات دارند یا  

 
1 Summative Assessment 
2 unnecessary fear 
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برخـی از راهکارهـا بـرای سـنجش و ارزشـیابی فراگیران   ،4بر اساس جدول شماره 

 (. 1399)رضایی و سیاحی،گرددمیبا اهداف ارزیابی تراکمی به شرح ذیل ارایه 
 

 . راهکارهای جایگزین سنجش تراکمی در آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی 4جدول  

 آزمون   انواع 
 تراکمی   سنجش   راهکارهای 

 همزمان غیر   همزمان 

 امتحان در خانه 

 کتاب باز   /

با  ارائه شفاهی  –مصاحبه آنالین   پاسخ  گسترده  سؤاالت  محدود    طراحی 
باالی  سطوح  در   شناختی   پاسخ 

هماهنگی    ارسال پاسخ به ایمیل یا سامانه و 
 جلسه مصاحبه آنالین)ضبط جلسه( 

آزمون آنالین  
نظارت شده در  
 مقیاس کوچک 

آنالین   آزمون    زمانبندی طراحی 
شده و استفاده از ویدئوکنفرانس و  

استاد  همزمان  رعایت    -نظارت 
 نفر   25تا    -پروتکل آزمون  

زمانبندی شده    ی آنالین ها استفاده از آزمون 
 ها سؤاالت و گزینه   با چینش تصادفی 

آزمون آنالین  
نظارت شده در  
 مقایس بزرگ 

سامانه  از  آزمون استفاده   های 
 آنالین نظارت شده 

ی آنالینزمانبندی شده با  ها استفاده از آزمون 
 ها سؤاالت و گزینه   چینش تصادفی 

آزمون تشریحی  
 و مقاله 

گروهی از ابزار   برای ارسال تکالیف انفرادی و  --------------------
Assignments   قبل از تکلیف    .استفاده کنید

دانشجویان   تعداد  تشریحی،  آزمون  یا  مقاله 
نظر   در  را  خود  آنها  کالس  به  )که  بگیرید 

 نمره می دهید( 

 ها ارائه 

از کالس مجازی و ویژگی اشتراک  
صفحه  ارائه   ، گذاری  ی  ها برای 

 فردی و گروهی استفاده کنید 

ارائه  بخواهید که  دانشجویان  را  از  های خود 
و  کرده  ضبط  قبل  انجمن   از  بحث  ها در  ی 

 )برای 
دانشجویان(  نظرات  و  بارگذاری    بازخورد 

  Assignments  برای ارسال   از ابزار کنند و/ یا  
کنند  استفاده  را  گزینه   .نهایی  خالقانه  های 

ی مبتنی بر عملکرد که از صدا  ها برای دوره 
 در نظر بگیرید   کنند می یا فیلم استفاده  

/    ها پروژه 
ی  ها نمایشگاه 

 دیجیتال 

اشتراک  کالس اگر  با   گذاری 
از کالس مجازی    ، یک هدف است 

ارائه  با  ها برای  گروهی  و  فردی  ی 
استفاده از ویژگی اشتراک گذاری  

 کنید   استفاده   صفحه 

هنری  موارد  امکان  را    در صورت  دیجیتالی 
می  بارگذاری که  دهید.    توان  اختصاص  کرد 

مثال، ضبط صدا، نمایش ویدئویی،    عنوان به 
کدگذاری مدل  یا  دیجیتال  یک    های  با 

نوشته مکتوب یا روایت شده که محصول /  
در    .ترکیب کنید   دهد می مصنوع را توضیح  

مجاز  زمان  و  امکان  گالری    ، صورت  یک 
از   استفاده  با  آثار  از  آنالین 

WordPress یاGoogleSites .ایجاد کنید 
 ( 1399منبع: رضایی و سیاحی )
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 ترجمان ارزیابی از شیوه حضوری به شیوه برخط 

می استفاده  حضوری  دوره  در  که  را ارزیابی  عناصری  چه  بگیرید.  درنظر  را  شود 

به محیط برخط ترجمه نمود؟ انتقال به یک فضای برخط ممکن است نیاز   توانمی

های ارزیابی دوره داشته باشد. اما اغلب، بسیاری از عناصر  به بررسی برخی از جنبه

 به تغییرات قابل توجهی نیاز ندارند. 
 ترجمان ارزیابی از شیوه حضوری به شیوه برخط  :5 جدول

منطق برای تغییر/ عدم   برخط  حضوری  
 تغییر

روش ارزیابی )بعنوان مثال پروژه  
 پژوهشی، کوئیز برخط و ...( 

   

)بعنوان   مرتبط  یادگیری  نتایج 
ی پژوهشی و  هامثال انتشار یافته

برای   مناسب  آنچه  نگارش 
 مخاطبان غیر متخصص است( 

   

)بعنوان   دهی  وزن   / دهی  نمره 
نهایی،    30مثال   نمره    10درصد 

پژوهش،   پیشنهاده    20درصد 
 درصد پروژه نهایی( 

   

مثال   )بعنوان  زمانی  جدول 
هفته   در  شده  معرفی  ،  2تکالیف 
هفته   تا  پژوهشی  ،  4پیشنهاده 

 ( 6پروژه نهایی تا هفته 

   

)بعنوان   نیاز  مورد  منابع  فناوری/ 
 کتابخانه ای و ...(ی هامثال داده

   

)ب  بازخورد  مثال  ه  روش  عنوان 
مورد   در  ویدئویی  بازخورد 

 پیشنهاده و پروژه نهایی( 

   

روش ارایه )بعنوان مثال از طریق  
 (1دراپ باکس 

   

 Weleschuk et al., 2019منبع: 

 

 
1 dropbox 
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 های ارزیابی آنها های برخط و شیوههای درسی دورههایی از برنامهنمونه

برنامهاین بخش، نمونهدر   از  ارزیابی  های برخط و شیوههای درسی دورههایی  های 

توان بطور قطعی منطق برنامه ارزیابی را که در هر دوره  آنها تشریح شده است. نمی

دوره این  طراحی  هنگام  در  وجود،  این  با  کرد.  درک  است،  شده  و    هامشخص 

یی به تصادف  هادر ادامه، نمونه  . بدین منظور،شودمیی مطرح  سؤاالتسنجش آنها،  

مطرح شده، فرضیات    سؤاالتهای برخط؛ شامل اهداف دوره، روش ارزیابی،  از دوره

 . (Conrad & Openo, 2018)  گیردمیو غیره؛ مورد بررسی قرار 
 

 ( ارتباطات: سال اول1نمونه ) :6جدول 

 اهداف مطروحه 

ارتباطات، با تاکید بر اهمیت  های  ارایه تاریخچه کلی از رسانه و فناوری •
 آن در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.

 افزایش آگاهی از اهمیت ارتباطات واسطه ای در زندگی روزمره.  •
اساسی،   • مفاهیم  بر  ویژه  طور  به  که  ارتباطات،  مطالعات  حوزه  معرفی 

  ی علوم هاهای اصلی و نیز، ارتباط آن با سایر رشتهاصطالحات و نظریه
 کند. انسانی و اجتماعی تاکید می

 ارزیابی

 ( 6)هفته  ٪15پروژه:  •
 ٪ 20امتحان میان مدت:  •
 ( 10)هفته  ٪ 25دستنویس پروژه و کتابشناسی:  •
 )پایان دوره(  ٪25امتحان نهایی:  •
 )مداوم(   ٪15مشارکت به عنوان دستیار آموزش:  •

 

 :سؤاالت
 ؟ شودمیچگونه پروژه انجام  
 یا به صورت گروهی؟  شودمیآیا به صورت انفرادی انجام  
 پارامترهای پروژه در مورد موضوعات چیست؟  
 ؟کند میآیا موضوعات پروژه محتوای چند هفته اول دوره را منعکس   
 پارامترهای کتابشناسی مشروح کدامند؟ 
 ؟ شودمیموارد کتابشناسی به چه موضوعاتی مربوط  
 ی تحقیق است یا برای دانش محتوا؟هامهارت آیا پروژه، تمرینی برای کسب 
 ی کتابشناسی وجود دارد؟ ها آیا در این دوره فرصتی برای استفاده بیشتر از یافته  
انتقادی  و  تحلیلی  تفکر  برای  ارزیابی  زمانی  نتایج    ، چه  در  که  همانگونه 

 ؟ دهدمییادگیری بیان شده، روی 
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 فرضیات:

 . دهدمیآزمون میان ترم مطالب ارائه شده تا روز آزمون را پوشش  

آزمون نهایی شامل مطالب درسی دوره یا مطالب ارائه شده بعد از آزمون میان   

 ترم است.

 اگر:   شودمیچه  

بود بعداً طی دوره  پروژه قرار  بیشتر آشنا   ،این  با یکدیگر  زمانی که فراگیران 

 ؟ شد میشدند، طراحی 

چنین   کتابشناسی،   به  که  مقاله  یک  تدوین  برای  مقدماتی  و  الزامات 

 یی نیاز داشت؛ بود؟ هاورودی

 مالحظه:  

 ی ارزیابی وجود ندارد. هارسد هیچ ارتباطی بین فعالیتبه نظر می
 

 ( مطالعات زنان، سال دوم 2نمونه )  :7جدول 

 اهداف مطروحه 

 .نقل قول و ارزیابی استداللهای اصلی علمی ،درک •
زمینه • در  زنان  مشارکت  دهنده  شکل  عوامل  توضیح  و  ی  هاشناسایی 

 .مبتنی بر فناوری
 .انجام پژوهش برای ارزیابی مباحث رایج جنسیت و فناوری •
استعاره • که  خصوص  این  در  پزشکی ها توضیح  و  علم  در  جنسیتی  ی 

 .اده اندی جنسی را شکل دهاچگونه رشد فناوری
 .ی منطقی درباره روابط بین جنسیت و فناوریهاارایه بحث •
 .تشریح و توضیح روشن افکار و دیدگاه خود •

 ارزیابی

 ام( 7)هفته  ٪ 20تفکر انتقادی:  •
 ( 8-4ی ها)هفته ٪ 15بحث برخط:  •
 ( 9)هفته  ٪20ارائه پوستر:  •
 ( 11هفته  ،10)هفته  ٪30  ،٪15ی کالسی معکوس: هافعالیت •
 ))پایان دوره ٪30پروژه نهایی تحقیق: مقاله /  •
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 :سؤاالت

 آیا ارائه پوستر به صورت مشارکتی است و یا گروهی؟  

 ی مربوط به موضوعات پوستر چیست؟ هاپارامترها یا دستورالعمل 

 آیا ارائه پوستر همراه با بحث برخط و رفع اشکال است؟  

برای هفته  تعامل  و  برای بحث  راهی  از  هاچه  غیر    8تا    4ی  ها هفتهی دیگر 

 فراهم شده است؟

هفته   در  چیزی  ارزیابی   11و    10ی  هاچه  معکوس  کالسی  جلسات  در 

 ؟شودمی

 ی همکاری و مبادله شامل چه مواردی است؟ هافرصت 

از    چه آمادگی برای تکالیف نهایی کالن صورت گرفته است؟ آیا این موضوع 

جنبه برخی  یا  پوستر  فعالیتها مبحث  معکوهای  کالسی  برگرفته  ی  س 

 ؟شودمی

 اگر:   شودمیچه  

 تاالر گفتگو برای بحث و گفتگوی فراگیران فراهم گردد؟   3تا  1ی هادر هفته 

ادغام  هافعالیت  بتوان  نوعی  به  را  نهایی  پروژه   / مقاله  و  معکوس  کالسی  ی 

 کرد؟

 مالحظه

طراحی ی متنوعی است که به نظر می رسد کامالً متعادل  هااین دوره دارای فعالیت

ی کالسی معکوس بسیار مهم است، چرا که در چهار  هاگردیده است. ماهیت فعالیت

که فرصتی برای بحث و تبادل    رودمیو لذا، امید    گیردمیهفته پایانی دوره صورت  

 نظر و تعامل را فراهم سازد. 
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 ( آموزش، تحصیالت تکمیلی3نمونه ): 8جدول 

اهداف  

 مطروحه

 ی نوین آموزش.هافعالیتدرک مبدا و منشاء  •

آموزش   • عملکرد  به  اشاره  با  را  مستدل  شخصی  مأموریت  بیانیه  نگارش 

 بزرگساالن.

 تفکر و درک ابعاد فردی و اجتماعی یادگیری بزرگساالن.  •

شیوه  • و  فلسفه  مورد  در  گیری  گیری  ها موضع  موضع  خودگردان  یادگیری  ی 

 خودراهبر. 

 اجتماعی در خصوص این رشته تحصیلی.ی مختلف یادگیری  هادرک دیدگاه •

ارایه استداللهای قوی   • شناسایی رویکردهای مختلف یادگیری رهایی بخشی و 

 برای یک دیدگاه خاص. 

 درک ماهیت جامعه یادگیرنده و آموزش عمومی را برای زمان حال.  •

 ارزیابی

 )پایان دوره(  ٪ 25ی یادگیری: هادفترچه فعالیت •

 ( 4)هفته  ٪ 20مقاله تاملی:  •

 ( 9)هفته  ٪20: 1گزارش وضعیت  •

 ( 12)هفته   ٪20پروژه گروهی:  •

 )مداوم(  ٪15مشارکت:  •

 

 :سؤاالت

 پارامترهای پروژه گروهی چیست؟ 

 و یا انتخاب فراگیران است؟ شود میآیا موضوعات پروژه تعیین  

 ی یادگیری سنگین تر از گزارش وضعیت است؟هاچرا وزن دفترچه فعالیت 

فعالیتآیا    درگیر  کافی  اندازه  به  تا  هافراگیران  بتوانند  که  اند  بوده  تاملی  ی 

 هفته چهارم مقاله ای تاملی را ارایه دهند؟ 

 :فرضیات

ی یادگیری نیازهای تفکر انتقادی را ارایه  هاعناوین و سرفصل دفترچه فعالیت 

 . دهدمی

  

 
1 Position paper 
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 اگر:   شودمیچه  

 گیرد؟تأکید کمتری بر فعالیت تاملی صورت  

 

 فرم ارزیابی برخطچک لیست پلت

ارزیابی برخط در نظر گرفت. مرور   اجرای  باید هنگام  عوامل مهمی وجود دارد که 

به    سؤاالت دهی  پاسخ  از  اطمینان  و  در    سؤاالتزیر  را  راهنمای خوبی  طرح شده 

 . دهدمیاختیار قرار 
 

 فرم ارزیابی برخط چک لیست پلت: 9جدول  
غیر    LMSآیا   در  است؟  ارزیابی  الزامات  پاسخگوی  موجود 

این صورت، چگونه این موضوع را مورد توجه و رسیدگی قرار  
 اصالح شود؟  LMSد متناسب با توانمی ها دهم؟ آیا ارزیابی

 

کنم؟ آیا  فرم، چه میزان احساس راحتی میدر استفاده از پلت
اطالعات الزم را پیدا  م به راحتی پیمایش کرده و تمام  توان می

حوزه آیا  گیج  هاکنم؟  دانشجویان  برای  که  دارد  وجود  یی 
 کننده و دشوار باشد؟ 

 

پلت برای  تکنولوژیکی  پشتیبانی  ارائه  فرم چه  آیا  شودمیها  ؟ 
من نیز مسئول پشتیبانی فنی دانشجویان هستم؟ آیا آمادگی  

 پشتیبانی فنی دارم؟ 

 

ی دچار تغییر و اختالل شود  ها در حین ارزیاب فرمچنانچه پلت
م چنین شرایطی را مدیریت  توان میو یا حذف گردد؛ چگونه  

 کنم؟

 

پلت از  استفاده  برای  دانشجویان  ای  فرمآیا  هزینه  باید  ها 
 پرداخت کنند؟  

 

-فرمچه مشکالتی در زمینه امنیت یا حریم خصوصی با پلت
چگونه   دارد؟  وجود  من  استفاده  مورد  این توان میهای    م 

 خطرات را به حداقل برسانم؟ 

 

ویژگیپلت در  فرم چه  تمامیت علمی  از  برای محافظت  هایی 
از چه سنجه دارد؟  دانشگاهی  های دیگری الزم است  ارزیابی 

 استفاده کنم؟ 

 

 Weleschuk et al., 2019منبع: 
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 های ارزیابی برخطروشو    هابستر

و   وجود روشبسترها  دانشجویان  برخط  یادگیری  موثر  ارزیابی  برای  مختلفی  های 

هدف از تهیه آزمونهای دروس نظری دانشگاهی سنجش توان فرد در سطوح دارد.  

موضوع  مورد  در  خالقیت  و  قضاوت  واکاوی،  کارگیری،  به  فهم،  و  درک  یادآوری، 

اصلی  درس است. در کالسهای مجازی، مانند کالسهای عادی بهتر است که بخش  

کالس این  در  انتهایی.  ارزیابی  تا  باشد  تکوینی  آزمونها  به  مربوط  کالس  ها  نمره 

از یک رویکرد  پایان ترم( استفاده  بهترین روش برای آزمونهای نهایی )میان ترم و 

ترکیبی است. به بیان ساده: از چند روش ارزیابی به طور همزمان استفاده شود تا  

د. به همین دلیل در اینجا چند شیوهی مختلف بتوان هر شش سطح باال را سنجی 

ارائه   مجازی  ارزیابی  شیوهشودمیبرای  این  از  هریک  و    ها.  منفی  و  مثبت  نقاط 

ویژه ویژگی  ایکارایی  از  استفاده  با  بنابراین  هریک  دارد.  یا    توانمیهای  یک 

از آنها را برای ارزیابی تکوینی یا نهایی درسهای مورد نظر به کار برد. به    ایمجموعه 

 :عنوان مثال برای انجام آزمون پایان ترم

  بیست سؤالی )فرمنگار گوگل(  اییک آزمون چهارگزینه  −

باز − کتبی  آزمون  رسان   1یک  پیام  با  عکس  دریافت  و  )ارسال  سؤالی  تک 

 واتساَپ(

 از، دو تا سه سؤال بسته( )مصاحبه با اسکایپ(یک آزمون شفاهی )یک سؤال ب −

به  را  میتوان هر شش سطح ذکر شده  تقریباً  از روش ترکیبی،  استفاده  با  بنابراین 

 ( 1399خوبی ارزیابی کرد)مستوفی زاده قلمفرسا،

روش از  تعدادی  ادامه،  روشدر  این  است.  شده  تشریح  ارزیابی  معمول  با  های  ها 

و   تحصیلی  رشته  میتوجه  قرار  استفاده  مورد  عوامل  دیگر  و   گیردمقطع 

(Weleschuk et al., 2019) : 

گفتگو و  بحث  فوروم:  2تاالرهای  گفتگو،  و  بحث  فضای  تاالرهای  در    LMSهایی 

ند پست ارسال کنند و با یکدیگر گفتگو کرده و  توانمیاست که در آن دانشجویان  

 
1 open book 

2 Discussion boards 
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االرها برای مباحثه و گفتگوی میان  از این ت  توانمییکدیگر پاسخ دهند.    سؤاالتبه  

ی برخط  های کوچک دانشجویی استفاده کرد. بسیاری از دورههاکل کالس یا گروه

استفاده   دوره  علمی  نگارش  از  بخشی  عنوان  به  گفتگو  تاالرهای  در  کنندمیاز   .

گفتگو   درسی  مباحث  مورد  در  دانشجویان  گفتگو،  و  کنندمیتاالرهای  تجربه   ،

کنند، مطالعات موردی را را مطرح می  هادارند، ایدهود را بیان میدیدگاه شخصی خ

 . (Weleschuk et al., 2019)کنند و غیرهتجزیه و تحلیل می

ی نظارت نشده  ها های برخط به عنوان کوئیزها و آزمون آزمون:  1های برخط آزمون

ارزیابی بپردازند؛ تعریف توانمیکه دانشجویان   از هر رایانه ای به انجام آزمون و  ند 

آزمونشودمی مقابل  در  آزمون  این  و  .  کنترل  فضای  در  و  رایانه  یک  در  که  هایی 

انجام   شده،  محیطشودمینظارت  در  برخط  آزمونهای  معموالً  دارد.  قرار   LMS ؛ 

 .(Weleschuk et al., 2019)شودانجام می

الک و  هامجموعه :  2ترونیکی پورتفولیوهای  شخصی  علمی،  توسعه  الکترونیکی  ی 

و   تأمل  مهارت،  رشد  دادن  نشان  برای  الکترونیکی  پورتفولیوهای  است.  ای  حرفه 

قرار   استفاده  مورد  دانشجو  فعالیت  بهترین  نمایش  و  دوره  در  موفقیت 

 . (Weleschuk et al., 2019)گیرد

همتایان برخط  که  :  3بازخورد  است  و فرایندی  نظرات  دانشجویان  آن  در 

می ارایه  یکدیگر  به  پروژه  یا  تکلیف  مورد  در  را  خود  مزایای  پیشنهادات  دهند. 

ارزیابی در  روش  این  از  استفاده  برای  جمله: بسیاری  از  دارد،  وجود  برخط  های 

مسئولیت دانشجویی.  افزایش  انگیزه  و  براساس    توانمیپذیری  را  دانشجویان 

می ارایه  که  دریافت  بازخوردی  که  بازخوردی  اما  داد.  نمره  نباید    کنند میدهند، 

 . (Weleschuk et al., 2019)دهی قرار گیرد و در نمره فرد تاثیر بگذاردمبنای نمره

آزمونها    :4 با استفاده از فرم نگار گوگل ( آزمونهای همگاه )آنالین نوع  این  از 

درست/نادرست، ایچندگزینه  سؤاالتبرای    توانمی پاسخ،  کوتاه  چندپاسخی،   ،

 
1 online exams 

2 ePortfolios 

3 online Peer feedback 

4 Google forms® 
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آزمونهای   و هم  آزمونهای تکوینی  برای  استفاده نمود و هم  جورکردنی و تشریحی 

است. مناسب  نرم انتهایی  از  بخشی  گوگل  نگار  گوگل  فرم  دفتری  رایگان  افزارهای 

دسترس   در  میل  جی  پستی  صندوق  ی  ضمیمه  بخش  عنوان  به  که  است  درایو 

ی شخصی در  هادر حقیقت برای طراحی پرسشنامه  افزارنرمرد. این  کاربران قرار دا

آزمون  ها نظرسنجی  تولید  قابلیت  اما  است،  آمده  ارزیابی    پدید  و  مختلف  های 

دارد نیز  را  آنها  این    .خودکار  کاربری  آن    1کاربرپسند   افزارنرممحیط  از  استفاده  و 

است کاربران   .آسان  تعداد  اما  است  دشوار  کاربران،  هویت  تشخیص  روش  این  در 

زبان  دتوانمی از  استفاده  از:  عبارتند  روش  این  مزایای  باشند.  نفر هم  از صد  بیش 

چندرسانه پرسشهای  تولید  خودکار،  ایفارسی،  امتیازدهی  ترکیبی،  آزمون  امکان   ،

آ واکاوی  گسترده،  صفحات  به  امتیازها  مستقیم  ایجاد  انتقال  آزمون،  نتایج  ماری 

پرسش  زدن  بُر  پرسش،  انواع  در  تنوع  برای هر سؤال،  پاسخبازخورد  و  پایش  ها  ها، 

های این  های مختلف. و همچنین از چالشزمان آزمون و سازگاری با سیستم عامل

به  دشواری احراز هویت و تا حدودی امنیت آزمون آموزش، اشاره   توانمیروش نیز 

 (.1399اده قلمفرسا،نمود)مستوفی ز

برای آزمون   توانمی: از این روش  2آزمون تشریحی با استفاده از اَدوبی کانکت 

. در این روش کاربران به باشدمیتشریحی استفاده نمود و متناسبآزمونهای انتهایی  

و با استفاده از امکانات صوتی و تصویری آن   شوندمیاَدوبی کانکت دعوت    افزارنرم

شرکت   ویدئویی  همایش  یک  در  درس  استاد  میزبانی  به  حقیقت  .  کنندمیدر 

آنها مشخص  نگارش  که محل  تنظیم کنند  نحوی  به  را  دوربین خود  باید  کاربران 

در   فردی  یا  گروهی  صورت  به  آزمون  سؤال  و    شودمی3بارگیری   افزارنرمباشد. 

بر   با کاربران  آزمون  استاد درس در طول  نویسند.  را می  آن جوابهای خود  اساس 

در این روش تعداد کاربران پنج نفر و تشخیص هویت   .کلیه کاربران در ارتباط است

روش   کاربران، این  مزایای  ازجمله  است.  امکان   :به  توانمیکامل  آزمون،  امنیت 

 
1 user-friendly 

2 Adobe Connect® 

3 upload 
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بیدر پایش  مسائل،  حل  جمله  از  آزمون  انواع  در  و  1نگ استفاده  دهندگان  آزمون 

تعداد محدود کاربران، نیاز   روش نیز  های اینضبط جلسه آزمون اشاره کرد و چالش

اولیه   آموزش  دیجیتال،    افزارنرم به  دوربین  وجود  به  نیاز  زاده  باشدمیو  )مستوفی 

 (.1399قلمفرسا،

بسته  2پایش  اتاق  آزمون در  برای  که  است  روشی  استفاده   :  و    شودمیتشریحی 

روش، این  در  است.  انتهایی  آزمونهای  در  متناسب  را  مجازی  گروهی  درس  استاد 

تشکیل   زوم  یا  اسکایپ  مانند  مجازی  همایش  سرویسهای  از  از    دهد مییکی  و 

. در زمان آزمون دانشجو در یک اتاق  کند میدانشجویان برای عضویت در آن دعوت  

که    گیردمیقرار    این لپ تاپ، موبایل یا وبکم در نقطهو دوربی  شودمیبسته مستقر  

در  را  خود  صدای  و  تصویر  خروجی  استاد  باشد.  ممکن  سهولت  به  دانشجو  پایش 

و دانشجویان متوجه نخواهند شد که در چه زمانی استاد    کند میزمان آزمون قطع  

شخیص هویت  در این روش تعداد کاربران پانزده نفر و ت  .درس آنها را زیر نظر دارد

عدم اشغال پهنای باند دانشگاه،  : کاربران کامل است.مزایای این روش عبارت است از

آزمون  بیدرنگ  پایش  آزمون،  امنیت  پایش،  برای  تدریس  همکار  از  گرفتن  کمک 

 توان میهای آن  دهندگان و ضبط جلسه  یا خطای پدید آمده در آزمون و از چالش

سرویس از  یکی  در  کاربری  حساب  داشتن  وجود به  به  نیاز  مجازی،  همایش  های 

زاده   نمود)مستوفی  اشاره  افراد،  صدای  شنوی  هم  و  دیجیتال  دوربین 

 (.1399قلمفرسا،

این آزمون در اَدوبی کانکت:    3آزمون بلند چندگزینه ای با استفاده از برافزا 

و تکوینی  آزمونهای  انتهای آزمون   مناسب  چندگزینه های  نوع  از  و  است  ، ایی 

اَدوبی کانکت با استفاده از یک برافزای رایگان   افزارنرم.در  باشد می  ،درست/نادرست

قرار دارند آزمون  افزارنرماز دانشجویانی که در محیط  توانمی Quiz Connectبا نام 

چندگزینه )آنالین(  آورد  ایهمگاه  عمل  ن  .به  سی  روش  این  در  کاربران  فر تعداد 

کاربران هویت  است.  وتشخیص  میسر  کاربری  حساب  از  استفاده  با  و  حدودی  تا 

 
1 real time 

2 monitoring 

3 adds-on 
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زمان امکان  و  خودکار  امتیازدهی  پاسخها،  برزدن  روش  این  و  مزیت  بوده  بندی، 

برنامه  چالش به  نیاز  و  فارسی  زبان  و  خط  از  پشتیبانی  عدم  نیز  روش  این  های 

 (.1399. )مستوفی زاده قلمفرسا،باشد مینویسی، 

باز در خانه:   با سؤالهای  آزمونهای آزمون  مناسب  و  تشریحی  نوع  از  آزمون  این 

انتهایی   آزمونهای  و  ارزیابی  .باشدمیتکوینی  برای  مفهومی  سؤالهای  از  استفاده 

مورد قد در  خالقیت  میزان  و  قضاوت(  )قدرت  ارزیابی  و  نقد  توانایی  واکاوی،  رت 

موضوع درسی با طرح یکی دو سؤال و ارسال آن از طریق پیام رسانها یا اتوماسیون 

برگه  تصویر  صورت  به  پاسخها  دریافت  و  کالس  به  و    هاآموزشی  تصحیح  برای 

مون است . در این آزمون تعداد ی این نوع آزهاامتیازدهی در زمان مقررا از ویژگی

نامحدود بوده و تشخیص هویت کاربران تا حدودی امکان پذیر است. مزیت  کاربران

با   آن  سنجش  امکان  که  بخشهایی  سنجش  و  آزمون  نسبی  امنیت  روش،  این 

چندگزینه  عکسهای    باشد مینیست؛    ایسؤالهای  پایین  کیفیت  آن،  چالشهای  و 

و مرتب کردن فایلها برای تصحیح، است)مستوفی زاده  ارسالی هنگام بازخوانی آنها  

 (.1399قلمفرسا،

مجازی:   همایش  سرویسهای  با  شفاهی  و  مصاحبه  بوده  تشریحی  آزمون  نوع 

ی انتهایی است. در این آزمون استاد درس با  های تکوینی و آزمون هامتناسب آزمون 

یا زوم و یا یکی  ی مجازی مانند اسکایپ  های همایشهااستفاده از یکی از سرویس

صوتی تماس  دانشجو  با  وایبر  یا  آپ  واتس  مانند  رسانها  پیام  و -از  برقرار  تصویری 

را به صورت شفاهی مطرح  هاپرسش این روشکندمیی خود   . تعداد کاربران در 

کاربران، هویت  وتشخیص  است  انجام   نامحدود  آزمون  شودمیکامل  این  مزایا   .

از: است  دانشجو،  امکان   عبارت  واکنش  ارزیابی  و  تشریحی  انواع سؤالهای  پرسیدن 

امکان  پاسخ صحیح،  یادآوری  عدم  صورت  در  دانشجو  به  راهنمایی  و  ارفاق  امکان 

ضبط جلسه ی آزمون و ارزیابی مجدد پاسخها، امکان رد و بدل کردن نوشته )مانند  

با مصاحبه و چالش اسناد مختلف همزمان  و  این روش نهاحل مسائل(  یز فشار  ی 

از   یکی  در  کاربری  حساب  داشتن  به  نیاز  مصاحبه،  هنگام  دانشجو  بر  عصبی 

  باشدسرویسهای همایش مجازی، نیاز به وجود دوربین دیجیتال و زمان بر بودن می
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 (. 1399زاده قلمفرسا،)مستوفی

دانشگاه: آموزشی  اتوماسیون  ی  بستره  از  استفاده  با  جمله   آزمون  از 

آزمون  هاروش مناسب  درآزمون ی  که  است  وآزمون هاتشریحی  تکوینی  ی  های 

انتهایی کاربرد دارد. در این شیوه، پرسشها از طریق پیام یا به اشتراک گذاری پیوند  

گزینه  از  استفاده  با  یا  سؤالها  کالس"یفایل  تکالیف  و  امتحانات  در  "تعیین 

قرار   دانشجو  اختیار  در  آموزشی  پاسخ گیردمیاتوماسیون  دانشجو  را    . سپس  خود 

و    کندمیتلفن همراه پویش    1پویشگر   افزار نرمروی کاغذ می نویسد و آن را با یک  

تعداد کاربران   .کند میدر اتوماسیون آموزشی دانشگاه به عنوان یک آزمون بارگیری  

آزمون از  روش  این  حدودی  نامحدود در  تا  کاربران  هویت  تشخیص  و    است 

پذیر است. مزایا این روش شامل: استفاده از سیستم رسمی دانشگاه، عدم نیاز  امکان

و چالشهای این   ها جمعی پاسخنامه2به آموزش ویژه برای استادان و امکان بارگذاری

در   روش: اشکال  ایجاد  و  دانشگاه  سرور  در  فایلها  شدن  انباشته  آزمون،  امنیت 

 (.1399)مستوفی زاده قلمفرسا،باشدمیپشتیبان گیری، نیاز به آموزش، 

تلفن:   با  شفاهی  روشمصاحبه  از  دیگر  نوعی  تشریحی هانیز  آزمون  مناسب  ی 

. در این روش استاد درس با باشدمیی انتهایی  های تکوینی و  آزمون هابرای آزمون 

را به صورت شفاهی   با دانشجو سؤالهای خود  تلفنی  این  کند میمطرح  تماس  . در 

تا حدودی صورت  نوع آزمون تعداد کاربران نامحدود است و تشخیص هویت کاربران

یا  گیردمی رایانه  به  نیاز  عدم  اینترنت،  به  به دسترسی  نیاز  عدم  روش  این  مزیت   .

در صورت   کاربر  به  راهنمایی  و  ارفاق  امکان  کاربر،  در طرف  تلفن همراه هوشمند 

عدم یادآوری پاسخ صحیح، امکان ضبط جلسه  ی آزمون و ارزیابی مجدد پاسخها،  

آمدن فش  باشدمی وارد  احتمال  روش،  این  دانشجو هنگام  و چالشهای  بر  ار عصبی 

ی وابسته به نوشتارمانند حل مسائل و زمان بر  هامصاحبه، عدم امکان انجام ارزیابی

 (.1399بودن است)مستوفی زاده قلمفرسا،

، ایچندگزینه  که از نوع آزمون  آزمونهای همگاه با استفاده از بستره ی مودل: 

 
1 scanner 

2 download 
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پاسخ، کوتاه  ت  چندپاسخی،  و  جورکردنی  متناسب  درست/نادرست،  و  بوده  شریحی 

آزمون هاآزمون  و  تکوینی  انتهایی  های  استفاده  باشدمیی  مودل  از  روش  این  .در 

یادگیری .شودمی مدیریت  ی  سامانه  یک  این  1مودل  است.  قابلیت   افزارنرمرایگان 

آزمون  این  هاتولید  کاربری  محیط  دارد.  نیز  را  آنها  خودکار  ارزیابی  و  مختلف  ی 

نامحدود   تعداد کاربران در این روش.کاربرپسند و استفاده از آن آسان است  افزارنرم

ی   ویژه  برافزاهای  افزودن  صورت  در  و  حدودی  تا  کاربران  هویت  وتشخیص  است 

زیاد   میزان  به  ازباشدمیپایش،  استفاده  روش  این  مزیت  تولید    .  فارسی،  زبان 

انتقال مستقیم  ایپرسشهای چندرسانه ، امکان آزمون ترکیبی، امتیازدهی خودکار، 

هر   برای  بازخورد  ایجاد  آزمون،  نتایج  آماری  واکاوی  گسترده،  به صفحات  امتیازها 

سؤال، تنوع در انواع پرسش، بُر زدن پرسشها و پاسخها، پایش زمان آزمون، امکان 

ی مختلف بوده و از چالشهای  هاپایش و سازگاری با سیستم عامل  افزودن برافزاهای

از طرف مؤسسه دانشگاهی و نیاز به آموزش   افزارنرمبه نیاز به مدیریت    توانمیآن  

نمود اشاره  قلمفرسا،)مستوفی  کاربران،  محیط  1399  زاده  با  مودل   .)Web/ 

Windows/Android/ iOS/Linux    استفاده رایگان سازگاری دارد ومجوز  نیز  از آن 

در   مودل  از  و    UZH،استرالیا  UNSWی  هادانشگاهاست.     Mid Swedenسوییس 

عبارت هستند از    ،قابل طراحی با مودل  سؤاالت. نوع  گرددمیکشور سوئد استفاده  

و   تشریحی  کوتاه،  پاسخ  محاسباتی،  غلط،  و  صحیح  خالی،  جای  ای،  گزینه  چند 

Drag & Drop  از امتحان دهندگان  از طریق کنترل  امتحان  امنیت  این روش  . در 

هوش   با  امتحان  بر  نظارت  برقراری  همچنین  و  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  طریق 

 Mettl، ProctorU، HonorLockصنوعی  ی هوش مهامصنوعی با اضافه نمودن بستر

 گیرد.صورت می

 TAOی بر بستر هاآزمون

می استفاده  قابل  پولی  و  رایگان  نسخه  دو  در  بستر  با    باشداین  و 

قابل طراحی در این بستر   سؤاالتسازگاری دارد نوع      Web/Android/iOSمحیط

صحیح و غلط، ریاضی و فرمولی و    ، محاسباتی  ، جای خالی  ،ایچندگزینه  ،تشریحی

 
1 Learning Management System (LMS) 
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از  باشدمیصوتی   دهندگان  امتحان  کنترل  طریق  از  بسته  این  در  امتحان  امنیت   .

تصادفی   توزیع  امکان  همچنین  و  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  بین    سؤاالتطریق 

های این بستر شامل امکانات از پیش تعریف شده  ویژگی .باشدمیامتحان دهندگان  

طراحی   طراحی    ،سؤاالتبرای  قالب  سؤاالتقابلیت  از  شده،  ها خارج  تعریف  ی 

نمره دهی هاسیستم  متنوع  ادغام چندین  ،ی  قابلیت  امتحان،  فردی  قابلیت تصحیح 

قالب در یک سوال، قابلیت محدود کردن دسترسی و تعریف یک مرورگر محدود به  

انفرادی    امتحان، بندی  زمان  قابلیت  دهندگان،  امتحان  بندی  گروه    سؤاالت امکان 

دانشجویان     و عملکرد  از  انواع گزارشات گرافیکی ومتنی  استخراج  .  باشدمیامکان 

نیازهای   TAO بستر پیش  به  سرور افزارنرمنیاز  برای  افزاری  سخت  و  دارد    ها ی 

ارائه پشتیبانی گسترده  در صورت خریداری محصوال   .باشدمی Open Source و ت 

اجرا وجود دارد در دانشگاه اندازی و  راه  استفاده   NYU و Alberta هایبرای  مورد 

محدودیت از  است.  گرفته  بسته  ها قرار  این  زبان    توانمیی  از  پشتیبانی  عدم  به 

عدم امکان     ی جداگانه وهابه صورت فایل  هاقابلیت بارگذاری جواب    فارسی، نبوده

از فناوری استفاده  با  امتحان  امنیت  اشاره کردهابرقراری  مرکز )   ی هوش مصنوعی 

  .(1399،دانشگاه صنعتی اصفهان  المللیبینهای علمی همکاری

 TCExam ی بر بسترهاآزمون

محیط با  و  است  رایگان  بسته  این  از  نوع  باشدمیسازگار    Web استفاده   سؤاالت . 

گزینه  چند  بستر  این  در  طراحی  استقابل  تشریحی  و  به     ای  امتحان  امنیت  و 

امتحان  نام کاربری و کلمه عبور  صورت کنترل  از طریق  . ویژگی  باشدمیدهندگان 

توزیع   امکان  و  دانشجویان  عملکرد  از  متنی  گزارشات  استخراج  امکان  بستر  این 

با     بوده و Open Source بستر  این  .باشدمیدهندگان  بین امتحان  سؤاالتتصادفی  

دهی، نبود  ی طراحی سوال، شیوه محدود نمرههای نبود تنوع در شیوههامحدودیت

عدم امکان برقراری امنیت     ی جداگانه وهابه صورت فایل  هاقابلیت بارگذاری جواب

های  مرکز همکاری)   باشدمیی هوش مصنوعی روبرو  هاامتحان با استفاده از فناوری

  .(1399،دانشگاه صنعتی اصفهان  المللیبینعلمی 
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 PaperShala ی بر بسترهاآزمون

تا   بستر  این  از  استفاده  تا    100مجوز  و  رایگان  هر    -دالر  5دانشجو    200دانشجو 

تا   و  سال  یک  برای  سال   -دالر  3دانشجو    500دانشجو  یک  برای  دانشجو  هر 

سازگاری   Web/ Windows/Android/ iOS/Linuxهایمحیط   با  بستر  این   است.

طرح  چهارگزینه   سؤاالتدارد   قابل  بستر  این  با  امکان   باشدمیای  همچنین  و 

استخراج گزارشات متنی از عملکرد امتحان دهندگان وجود دارد. امنیت امتحان در  

آموزش عالی    مؤسساتو برای    باشد میاین بستر از طریق نام کاربری و کلمه عبور  

سرویس و  بوده  با  نامتناسب  حیث  این  از  دارد.که  را  هند  در  انحصاری  دهی 

دانشگاه صنعتی    المللیبینمرکز همکاریهای علمی  همراستایی دارد)   PESoftsبستر

 .(1399 ،اصفهان

  Mettl ی بر بسترهاآزمون

قرار   استفاده  مورد  پولی  و  رایگان  نسخه  دو  در  بستر  با    گیردمیاین  و 

نوع     Web/ Windows/Android/iOS یهامحیط دارد.  قابل    سؤاالتسازگاری 

شامل بستر  این  در  غلط،تشریحی،پاسخ  چندگزینه :طراحی  صحیح  خالی،  ای،جای 

وجدولی نویسی  برنامه  و  شیمی،کدنویسی  و  ریاضی  نویسی  باشد.  می  کوتاه،فرمول 

امنیت امتحان در این طریق به واسطه کنترل امتحان دهندگان از طریق نام کاربری  

.این  باشدمیو کلمه عبور و همچنین نظارت بر امتحان با استفاده از هوش مصنوعی  

سامانه با  انطباق  قابلیت  گروه Moodle و LMSهایروش  امکان  و  دارد  بندی  را 

دهندگان امتحان امکان  ،امتحان  عملکرد  از  متنی  گزارشات  انواع  استخراج 

از   ارزشیابی  همزمان،  100دهندگان،امکان  صورت  دانشجوبه  بانک    هزار  وجود 

از پیش طراحی شده و قابلیت بارگذاری فایل    سؤاالت این   .را دارد  سؤاالتمتعدد 

فارسیهابستردارای محدودیت زبان  از  پشتیبانی  عدم  بندی    ، ی  زمان  قابلیت  نبود 

تصادفی    سؤاالتانفرادی   توزیع  امکان  عدم  دهندگان،  ب  سؤاالتو  امتحان  ین 

مورد نیاز برای استفاده از     kbps 512. الزم به ذکر است حداقل پهنای باندباشدمی

دارد وجود  تصویری،  نظارت  و  ضبط  علمی  )  امکانات  همکاریهای    المللیبینمرکز 

یان شد، در جدول ذیل نقاط قوت/ بر اساس آنچه ب.(1399،دانشگاه صنعتی اصفهان
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ارایه   اختصار  به  برخط  ارزیابی  روشهای  برخی  چالشهای  ضعف/  نقاط  و  مزیت 

 گردد. می
 

 های ارزیابی برخط روشو  ها نقاط قوت  و ضعف بستر :10جدول 

  هایروش و هابستر
 برخط  ارزیابی

 نقاط ضعف/ چالش نقاط قوت/ مزیت 

(    آنالین )  همگاه   آزمونهای
  نگار   فرم  از  استفاده  با

 گوگل

تولید    فارسی،  زبان  از  استفاده 
چندرسانه امکان  ایپرسشهای   ،

امتیازدهی خودکار،   آزمون ترکیبی، 
به صفحات   امتیازها  انتقال مستقیم 
نتایج   آماری  واکاوی  گسترده، 
هر   برای  بازخورد  ایجاد  آزمون، 
سؤال، تنوع در انواع پرسش، ُبر زدن  

و زمان    پرسشها  پایش  پاسخها، 
سیستم   با  سازگاری  و  آزمون 

 عاملهای مختلف 

  تا   و  هویت   احراز  دشواری
  آزمون   امنیت   حدودی
 آموزش

آزمون تشریحی با استفاده  
 از اَدوبی کانکت 

  در   استفاده  امکان  آزمون،  امنیت
  مسائل،   حل  جمله   از  آزمون  انواع

  و  دهندگان  آزمون  بیدرنگ  پایش
 آزمون  جلسه ضبط

  نیاز   کاربران،  محدود  تعداد
  و  افزار نرم  اولیه   آموزش  به 

  دوربین   وجود   به   نیاز 
 دیجیتال 

دانشگاه،   بسته   اتاق در   پایش  باند  پهنای  اشغال  عدم 
تدریس   همکار  از  گرفتن  کمک 
پایش   آزمون،  امنیت  پایش،  برای 
ضبط   و  دهندگان  آزمون  بیدرنگ 
در   آمده  پدید  خطای  یا  جلسه  

 آزمون 

  از   یکی   در   کاربری   حساب 
  همایش   سرویسهای 

  وجود  به  نیاز  مجازی، 
  هم  و   دیجیتال   دوربین 
 افراد  صدای شنوی

ای   چندگزینه  بلند  آزمون 
در   برافزا  از  استفاده  با 

 اَدوبی کانکت 

  خودکار   امتیازدهی  پاسخها،   برزدن
 بندی   زمان امکان  و

  و  خط   از   پشتیبانی  عدم
  برنامه  به   نیاز و  فارسی  زبان

 نویسی 
  در   باز  سؤالهای  با  آزمون
 خانه 

  سنجش   و  آزمون   نسبی  امنیت
  با   آن  سنجش   امکان  که  بخشهایی
 نیست  ای چندگزینه  سؤالهای

  عکسهای   پایین  کیفیت
  بازخوانی   هنگام   ارسالی

  فایلها   کردن  مرتب  و  آنها
 تصحیح  برای

  با   شفاهی  مصاحبه
  همایش   سرویسهای

 مجازی 

  سؤالهای   انواع  پرسیدن  امکان
  دانشجو،   واکنش  ارزیابی  و  تشریحی

  دانشجو   به  راهنمایی  و  ارفاق   امکان

  دانشجو   بر   عصبی  فشار 
  به   نیاز  مصاحبه،   هنگام
  در   کاربری  حساب  داشتن
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  هایروش و هابستر
 برخط  ارزیابی

 نقاط ضعف/ چالش نقاط قوت/ مزیت 

  پاسخ   یادآوری  عدم   صورت   در
  ی   جلسه  ضبط   امکان   صحیح، 
  پاسخها،   مجدد  ارزیابی   و   آزمون
  مانند ) نوشته  کردن  بدل   و رد  امکان 

  مختلف   اسناد  و (  مسائل  حل
 مصاحبه  با همزمان 

  همایش   سرویسهای   از  یکی
  وجود  به  نیاز  مجازی، 
  بر   زمان   و  دیجیتال   دوربین

   بودن

  بستره   از  استفاده  با   آزمون
  آموزشی   اتوماسیون  ی

 دانشگاه 

  دانشگاه،   رسمی   سیستم  از  استفاده
  برای   ویژه  آموزش  به  نیاز   عدم

  جمعی   بارگذاری  امکان  و  استادان
 ها پاسخنامه

  انباشته   آزمون،   امنیت
  سرور   در   فایلها  شدن 

  در   اشکال  ایجاد   و   دانشگاه 
  به   نیاز   گیری،  پشتیبان
 آموزش

  اینترنت،   به  دسترسی  به  نیاز  عدم تلفن  با   شفاهی مصاحبه
  همراه   تلفن   یا  رایانه  به  نیاز  عدم

  امکان   کاربر،  طرف  در   هوشمند
  در   کاربر  به   راهنمایی  و  ارفاق 

  صحیح،   پاسخ   یادآوری  عدم   صورت
  و  آزمون   ی   جلسه   ضبط   امکان 

 پاسخها  مجدد ارزیابی

  فشار   آمدن  وارد   احتمال
  هنگام   دانشجو  بر  عصبی

  انجام   امکان  عدم  مصاحبه،
  به   وابسته  یهاارزیابی

  و  مسائل   حل   نوشتارمانند 
 بودن  بر زمان 

  با   همگاه  آزمونهای
 مودل ی بستره  از استفاده

زبان   از  تولید  استفاده  فارسی، 
چندرسانه امکان  ایپرسشهای   ،

امتیازدهی خودکار،   آزمون ترکیبی، 
به صفحات   امتیازها  انتقال مستقیم 
نتایج   آماری  واکاوی  گسترده، 
هر   برای  بازخورد  ایجاد  آزمون، 
سؤال، تنوع در انواع پرسش، ُبر زدن  
زمان   پایش  پاسخها،  و  پرسشها 

افزودن   امکان  برافزاهای  آزمون، 
سیستم   با  سازگاری  و  پایش 

 ی مختلف هاعامل

  از   افزار نرم  مدیریت   به   نیاز 
  ی   مؤسسه  طرف

  آموزش   به  نیاز  و  دانشگاهی 
 کاربران 

  برای   شده  تعریف  پیش  از  امکانات TAOبستر بر   یهاآزمون
  طراحی   قابلیت   ، سؤاالت  طراحی
  تعریف   یهاقالب  از  خارج  سؤاالت

  نمره   متنوع  یهاسیستم  ،شده
  امتحان،   فردی  تصحیح  قابلیت ،دهی

  یک   در  قالب   چندین   ادغام  قابلیت

  زبان   از  پشتیبانی  عدم
  قابلیت    نبوده  فارسی،

  به   هاجواب  بارگذاری
   و  جداگانه   ی هافایل  صورت

  امنیت  برقراری  امکان  عدم
  از   استفاده   با  امتحان 
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  هایروش و هابستر
 برخط  ارزیابی

 نقاط ضعف/ چالش نقاط قوت/ مزیت 

  کردن   محدود  قابلیت  سوال،
  مرورگر   یک   تعریف   و   دسترسی

  گروه  امکان  امتحان،  به  محدود
  قابلیت   دهندگان،  امتحان   بندی
   و  سؤاالت  انفرادی  بندی  زمان

  گزارشات   انواع  استخراج  امکان
  عملکرد  از  ومتنی  گرافیکی

 دانشجویان 

  هوش   یهافناوری
 مصنوعی 

  بستر   بر  یهاآزمون
TCExam 

  از   متنی  گزارشات   استخراج   امکان 
  توزیع   امکان   و  دانشجویان  عملکرد
  امتحان   بین  سؤاالت  تصادفی

 دهندگان 

  ی هاشیوه  در   تنوع   نبود
  شیوه   سوال،  طراحی
  نبود  دهی،  نمره  محدود
  ها جواب  بارگذاری  قابلیت

  ی هافایل  صورت  به
  امکان   عدم   و  جداگانه 
  با   امتحان  امنیت  برقراری
  ی هافناوری  از   استفاده

 مصنوعی هوش
  بستر   بر  یهاآزمون

PaperShala 
  از   متنی  گزارشات   استخراج   امکان 

 دهندگان  امتحان عملکرد
  آموزش   مؤسسات   برای 
  و  بوده   نامتناسب  عالی

  در   انحصاری  دهیسرویس
 دارد  را هند

بسترهاآزمون بر   ی 

Mettl 
  امتحان   بندی   گروه   امکان 

  انواع   استخراج   امکان ،دهندگان
  عملکرد  از  متنی  گزارشات 

  از   ارزشیابی   امکان   دهندگان، امتحان
  همزمان،  صورت  دانشجوبه  هزار 100
  پیش   از  متعدد   سؤاالت  بانک  وجود

  بارگذاری   قابلیت   و  شده   طراحی
 سؤاالت  فایل 

  زبان   از  پشتیبانی  عدم
  زمان   قابلیت  نبود  ، فارسی
  و  سؤاالت   انفرادی  بندی
  تصادفی   توزیع  امکان   عدم

  امتحان   بین  سؤاالت
 دهندگان 

قلمفرسا، زاده  مستوفی  از:  علمی  و    1399اقتباس  همکاریهای  صنعتی    المللیبینمرکز  دانشگاه 

 1399،اصفهان
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 برخط   مطلوب به شیوه  الزامات ارزیابی

برای آنکه ارزیابی در مفهوم کالن آن بتواند اثربخش باشد الزم است برخی معیارها  

عوامل دروندادی،  در سه رکن اصلی نظام آموزشی شامل  هارا داشته باشد. این معیار

 . گیرندمیقرار بروندادی   عوامل فرایندی و عوامل

  ارزیابی،   رویکردهای  و  زیرساختها، الگوها  به  توجه  آموزشی  درون دادهای  حیطه  در

به    توجه  آنها،  مستمر  ارزیابی  و  دانشجویان  معیارهای پذیرش  ،ارزیابی  اجرای  و   ابعاد

برنامه   جامع  ارزیابی  و   بالینی   مربیان   و   مدرسین  ی هاتوانمندی    ضروری   درسی  از 

توجه  فرایندهای  حیطه  در.  است   استانداردها،  با  ارزیابی  اهداف  تطابق  به  آموزشی 

 توجه   شرایط ارزیابان،  بهبود  بازخورد،  ارائه  و  پیگیری  کمیته  تشکیل  بازنگری ابزارها،

عملی  نظری  آموزش  ارزیابی  بهبود  ذینفعان،  به برون   حیطه  در.  است  ضروری  و 

به  آموزشی  دادهای  با    ارتباط  دانشجویان،  تحصیلی  پیشرفت  از  مؤثر  ارزیابی   توجه 

  ، آموختگاندانشمداوم    آموزش  ،آموختگاندانش  توانمندی  ،آموختگاندانش

سرنوشتآموختگاندانش  تحصیلی  پیشرفت به    کار  اجازه  ،آموختگاندانش  شغلی  ، 

 .(1390،است)خداویسی و همکاران ضروری آموختگاندانش

بتواند مفید و موثر واقع شود، نیاز است که الزامات    نیز برای اینکه  ارزیابی برخط  در

نهادی و   آمادگی  بعد مهم و ضروری شامل  نیازهایی مدنظر قرار گیرد. دو  و پیش 

سیاست اگر  نهادی،  آمادگی  نظر  از  است.  مدرسان  روش  ، ها آمادگی  و  های  منابع 

ی برخط غیرممکن هایی حمایت نکنند؛ استفاده از ارزیابیها نهادی از چنین تالش

 است. بنابراین، اجرای موفقیت آمیز ارزیابی برخط به موارد زیر بستگی دارد: 

و  هاسیاست • اطالعات  فناوری  از  استفاده  و  تلفیق  برای  حمایتی  نهادی  ی 

 ارتباطات برای ارزیابی.

 ی مناسب ارزیابی. هاانشجویان و کارمندان به ابزارها و فناوریدسترسی د •

دسترسی مطمئن به اینترنت برای استفاده از انبوهی از ابزارهای تحت وب که   •

 برای ارزیابی برخط در دسترس هستند.

استراتژی   ها برنامه • و  هاو  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تلفیق  برای  پایدار  ی 

 ینترنت.  و ا هادسترسی به دستگاه
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برای  • ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تلفیق  در  کارکنان  برای  سازی  ظرفیت 

 ی توسعه حرفه ای.هابا استفاده از فعالیت ،ارزیابی برخط

و   • اطالعات  فناوری  ابزارهای  از  استفاده  برای  دانشگاهی  کارمندان  تشویق 

لکرد در ی عمهاارتباطات، از طریق بهره گیری از این ابزارها به عنوان شاخص

 هنگام ارزیابی عملکرد. 

ارزیابی   • ابزارهای  از  استفاده  با  از کادر علمی و مدرسان  فنی کافی  پشتیبانی 

 برخط.

برنامه • در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازی،  هاتلفیق  مدل  درسی،  ی 

ارزیابی   مختلف  ابزارهای  از  استفاده  برای  مدرسان  سازی  آماده  و  مربیگری 

 (. Van der Westhuizen, 2016برخط )

 ی برخط های نظارت بر ارزشیابی و جلوگیری از تقلب در آزمونهابستر

ارزشیابی اعتبار  افزایش  و  تقلب  ادبی،  سرقت  مسأله  با  مواجهه  برای  ی  هاغالباً 

الکترونیکی، از سه رویکرد فرهنگ سازی، پیشگیرانه و تنبیه ای به صورت ترکیبی 

استفاده   مجزا  رشودمییا  در  باور  .  و  توجه  جلب  به  سازی  فرهنگ  ویکرد 

تأکید   واقعی  یادگیری  بر  طراحی شودمییادگیرندگان  پیشگیرانه  رویکرد  در  ؛ 

بر تصویب قوانین   ای  تنبیه  ارزشیابی اصیل مورد توجه است و در رویکرد  تکالیف 

تأکید   ارزشیابی  در  تقلب  مجازات  و تشدید  طور کلی گرچه  .گرددمیبازدارنده  به 

ی یادگیری الکترونیکی هاز مسائل مربوط به تقلب و سرقت ادبی در محیطبرخی ا

منشاء فنی و پداگوژیک دارند که با طراحی تکالیف اصیل، توسعه فنی سیستمها و  

بخشی از آنها را برطرف کرد؛ ولی بخش دیگری از   توانمیتصویب قوانین بازدارنده  

نظام در  دانست.  مرتبط  آموزشی  نظام  از  بیرون  عوامل  با  باید  را  مسائل  ی  هااین 

  جلوه  تحصیلی  مدرک  کسب  از  تر  اهمیت  کم  واقعی  یادگیری  فرهنگی اجتماعی که

 یش افزا  آموزشی  یهاارزشیابی  در  مختلف  اشکال  به  به تقلب  گرایش  غالبا  ،کند می

یابد)سراجی، جزء  1399می  علمی  سرقت  و  تقلب  که  آنجایی  از  همچنین   .)

از  هاچالش برخی  است  الکترونیکی  ارزیابی  در  مهم  مصادیق    هادانشگاهی  بیان  به 

پرداختـه  آزمـون  امنیت  کنترل  ابزارهـای  و  راهکارهـا  و  علمـی  سـرقت  و  تقلـب 
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ر یـادگیری الکترونیکی، آموزش  انـد ایـن مـوارد شـامل: تـدوین کـدهای اخـالق د

ی منبع باز،  هاو مشاوره در خصوص عدم صداقت علمی، توسعه بـر طراحـی آزمـون

عـدم   و  امتحـان  زمـان  کـاهش  زدن،(  تصـادفی)بُر  توزیـع  و  سؤال  بانک  طراحی 

ی  هاامکان َپرِش به سؤاالت بعدی یا قبلی، تأکید بر ارزیابی تکوینی، تجویز آزمونک 

 آزمـون   سندیت  و  هویت  احراز  ابزارهای  از  استفاده  پایانی،  آزمون  جای  مسـتمربه

و    شده  نظارت  الکترونیکی  یهاآزمون  هایحـلراه  و  شـونده است)رضایی 

 (.1399سیاحی،

دیگر   سوی  نیزاز  ارزشیابی  نظارتی  می  بسترهای  توجه  قابل  حوزه  این    د. نباشدر 

تصویر پردازش  و  مصنوعی  هوش  از  بسترو    استفاده    ProctorUنظارتی  همچنین 

زمینه   HonorLock و این  باشدتوانمیدر  راهگشا  روی   ProctorUبستر .د  بر 

. با استفاده  گیردمیقرار   Moodleهایی مانندافزارنرمدانشگاهی و یا  LMSیهاسامانه

از فناوری هوش مصنوعی و پردازش تصویر از طریق ضبط جلسه امتحان با دوربین 

ورود رفتارهای  و کنترل  امتحان دهنده  کامپیوتر(  و  تاپ  و خروجی سیستم)لپ  ی 

در مرورگرو استفاده ازگوشی تلفن را   هامانند جستجوی جواب   هاغیر مجاز و تخلف 

ارائه گزارشات به  ثبت کرده و گزارش می شیوه    3کند. نظارت بر جلسه امتحان و 

اولگیردمیانجام   شیوه   . Record: هویت تعیین  روش  این  و  آزمون   در  دهندگان 

رفتار تحلیل  آنهاهمچنین  بهره  ها ی  با  تقلب  از  پیشگیری  هوش  برای  از  مندی 

که بازدید یک متخصص هوش مصنوعی   Review شود. شیوه دوممصنوعی انجام می

ساعت صادر    24طی    هابعد از برگزاری امتحان بوده و همچنین گزارش   هااز گزارش 

سومشودمی روش   . Live   و  که امتحان  امنیت  حفظ  برای  امکانات  قویترین 

پیشگیری از تقلب که در تمام طول برگزاری امتحان بر رفتار کاربر نظارت بر خط  

می گزارش  ناظر  به  لحظه  در  تخلفات  و  گرفته  میصورت  ارائه  را  کند.  شوند 

سامانه HonorLock بستر برروی  یا    LMSی  هانیز  و  هایی  افزارنرمدانشگاهی 

با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و پردازش تصویر  .گیردمیقرار     Moodleمانند

از طریق ضبط جلسه امتحان با دوربین و کنترل ورودی و خروجی سیستم)لپ تاپ 

  هامانند جستجوی جواب   ها و کامپیوتر( امتحان دهنده رفتارهای غیر مجاز و تخلف
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کند. برای هر دو روش  ارش میدر مرورگرو استفاده ازگوشی تلفن را ثبت کرده و گز

افزونه دانشجویان  تا  است  الزم  بسترنظارتی،  رویهاو  را  ی  هامرورگر   یی 

میکروفون و    ( خود نصب نمایند وهمچنین  Firefox یا Google Chrome اینترنت)

چهره تشخیص  و  امتحان  برای  است)   دوربین  نیاز  مورد  بستر  دو  این  مرکز در 

بعالوه با به کارگیری    .(1399،دانشگاه صنعتی اصفهان  المللیبینهمکاریهای علمی  

، ارزشیابی الکترونیکی را به نحویی اجرا نمود که ضمن افزایش بار  توانمیاصول زیر 

شیوه  شیوههاتربیتی  پایایی  و  روایی  و  اعتمادپذیری  ارزشیابی،  ارزشهای  یابی  ی 

شیوه کردن  عملیاتی  و  کاربردی  امکان  و  یابد  الکترونیکی هاافزایش  محیط  در  ی 

  :فراهم شود. این اصول عباتند از

 .تلقی از ارزشیابی به عنوان بخشی از فرآیند آموزش و یادگیری −

  توجه به اصل بازنمایی و ارائه چندگانه  −

  یانی تأکید بر ارزشیابی مستمر و فرآیندی به جای ارزشیابی پا −

  .ارائه بازخورد سریع و مداوم −

  کل نگری و واقعی بودن تکالیف ارزشیابی −

تکالیف   − طراحی  و  ارزشیابی  تکالیف  طراحی  در  یادگیرندگان  کردن  سهیم 

  متنوع 

آزمون − از  آزمونهااستفاده  کنار  در  ای  چندگزینه  و  عینی  و  های  ذهنی  ی 

 (.1399یادگیرنده محور)سراجی،
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 در رابطه با ارزیابی برخط   گرفتهصورت  مطالعات  

های ارزیابی برخط و میزان فراوانی استفاده از هریک  مطالعات کمی در مورد روش

روش است.  از  گرفته  صورت  و   Swan  (2001  )73ها  کرد  بررسی  را  برخط  دوره 

تستروش نوشتاری،  تکالیف  سایر  مقاله،  بحث،  شامل  که  را  و    هاهایی  کوئیز،  و 

ب گروهی  دورهکارهای  چهارم  سه  تقریبا  او،  بررسی  در  کرد.  شناسایی  را  از    ها ود؛ 

ی برخط به عنوان فعالیت نمره دهی استفاده می کردند. در حدود نیمی از  هابحث

 . شدمیو کوئیزها استفاده  هااز تکالیف نوشتاری و تست ها دوره

Arend  (2007یافته مطالعهها(  در  را  مشابهی  که  ی  را    60ای  کرد؛  دوره  بررسی 

روش او  آورد.  بحثبدست  شامل  آزمونهاهایی  برخط،  نوشتاری، ی  تکالیف  ها، 

بود را شناسایی کرد.    ها ، و ارایهها تکالیف تجربی، تکالیف حل مساله، کوئیزها، پروژه

از دوره   Swan  (2001  ،)Arendی  هاهمچون یافته  از    هادریافت که درصد بسیاری 

در    ها. کوئیزها و تستکنندمیی به فراگیران استفاده  ی برخط برای نمره دههابحث

 . شوندمیاستفاده   هادرصد دوره 63و تکالیف نوشتاری در  هادرصد دوره 83

Gaytan and McEwen  (2007روش تعیین  در خصوص  برخط  مدرسان  از  های  ( 

پروژه شامل  که  است؛  پرسده  سوال  برخط  محیط  در  موثر  پورتفولیو،  هاارزیابی   ،

توسط  ها ارزیابیخود ارزیابی  توسط  همتایان،  ارزیابی  بازخورد،    همتایان،  با  همراه 

ی  ها. براساس یافتهباشدمیی غیرهمزمان  های زمان دار، و بحث هاکوئیزها و تست

روش از  تنوعی  که  دادند  پیشنهاد  پژوهشگران  آمده،  مورد بدست  ارزیابی  های 

 استفاده قرار بگیرد. 

Kearns  (2012در مطالعه خود روش )را بررسی و دسته ارزیابی برخط  بندی های 

 کردند. طبقات شناسایی شده شامل موارد زیر بود:

ی پژوهشی، مطالعات  هاتکالیف نوشتاری: این گروه شامل تکالیفی مانند مقاله .1

 موردی، و متون نگارشی کوتاه بود. 

مباحثه غیرهمزمان که ی برخط: تکالیف این دسته شامل هر فعالیت  هابحث .2

 ، است.گیردمیدر بالگ، تخته بحث، و ویکی صورت 
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: این تکلیف نوعی از تکالیف نوشتاری است که طی آن دانشجویان  1کارمیدانی  .3

 ی میدانی را جمع آوری کرده و نوعی گزارش را بنویسند. هاباید داده

چندگزینه ای و کوتاه    سؤاالتتست/کوئیز/آزمون: در این گروه، تکالیف شامل   .4

 پاسخ است. 

 ارایه: این گروه شامل ارایه دانشجویان است. .5

فراوانی میزان استفاده، وزن میانگین، و میزان   –های ارزیابی گروه بندی روش :1شکل 

 تاثیر در نمره نهایی 

بررسی نشان داد بیشترین فراوانی روش ارزیابی مورد استفاده تکالیف نوشتاری بود، 

-دوره مورد بررسی از این روش بعنوان یکی از روش  24دوره از    22گونه ای که  به  

بیشتر شامل   این تکالیف  استفاده قرار می داد.  ارزیابی مورد  بازپاسخ    سؤاالتهای 

در   اوقات  گاهی  دانشجویان  برخط،  مباحثه  در  بود.  کوئیز  و  تست  طبقه  به  نسبت 

گروههاگروه کوچک  بازخورد  شدمیبندی  ی  ارایه  به  نیاز  گاهی  و  در    همتایانند 

 
1 Fieldwork 
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درصد از نمره کل را    52تکالیف نوشتاری داشتند. تکالیف نوشتاری بطور میانگین  

طریق   از  الکترونیک  بصورت  نوشتاری  تکالیف  موارد،  بیشتر  در  داد.  می  تشکیل 

CMS    و از دانشجویان خواسته میشد تا پس از گذشت زمان مشخص    شدمیارسال

 تکالیف انجام شده را از طریق ایمیل برگردانند.  شده،

ی برخط بیشترین فراوانی را هاطبقه ارایه شده، تکالیف نوشتاری و بحث  5در میان  

ها مورد استفاده قرار گرفتند. ارایه دوره، هر دو این روش  24مورد از  18داشتند. در 

مورد از روش ارایه   24ز مورد ا  5کمترین میزان فراوانی را داشت، به گونه ای که در 

دوره اکثریت  بود.  شده  سه    ها استفاده  نمودند.  استفاده  ارزیابی  روش  سه  یا  دو  از 

استفاده  کوئیز/تست/آزمون(  یا  نوشتاری  )تکالیف  ارزیابی  روش  یک  از  تنها  دوره 

 کردند و تنها در یک دوره از همه پنج روش ارزیابی استفاده شده بود. 

Alessio et al.    (2017 )   آموزش در  را  دانشجویان  کرده  عملکرد  مقایسه  برخط  های 

ناظر  افراد در آزمون برخط دارای  از  به این صورت که نیمی  و نیمی دیگر در    1است، 

ناظر  یافته   2آزمون برخط بدون  ها نشان داد، دانشجویانی که در آزمون  شرکت کردند. 

دیگر   گروه  به  نسبت  کردند  شرکت  ناظر  باال   17بدون  زمان  امتیاز  و  کردند  تر کسب 

بیشتری را نیز صرف آزمون نمودند. برخی مدرسان این یافته را از دریچه منفی دیدند؛ با  

نشان   که  شواهد  و  مدرک  این  بیشتر    دهد می بیان  تقلب  امکان  ناظر  بدون  آزمون  در 

است. اما گروه دیگر، صرف زمان بیشتر برای آزمون را مثبت بیان داشتند. تفسیر یافته  

 به دست آمده به اهداف یادگیری دوره و ساختار و اهداف ارزیابی تکوینی وابسته است. 

و   ارزشیابیشیوهاقدامات  گرفته  های  کووید    صورت  دوران  توسط   19در 

 ها دانشگاه

های مختلفی را برای روش   19در دوران کووید    هادانشگاه در داخل و خارج از کشور،  

انتخاب نموده  ارایه می ارزیابی  گردد. بدیهی است انجام اند که اهم آنها به شرح ذیل 

یی همراه بوده است هایا پیشرفت   هاطبیعتا با کاستی   هادانشگاه ارزریابی در هریک از  

 .باشدمی که نیازمند بررسی و مطالعات میدانی بیشتر از یک گزارش تخصصی 

 
1 proctored exams 

2 unproctored exam 
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 ی خارج از کشورهادانشگاهاقدامات در  

ارزشیابی  برگزاری  نحوه  به  مربوط  یهاتصمیم   هادانشگاه  و  به    ها امتحانات  را 

تصمیم از  پشتیبانی  امر  در  صرفاً  و  کرده  واگذار  فعالیت  استادان  شده  گرفته  های 

استاد درس مجاز  ،ی که امتحان کتبی داشتندوسبرای در  . بر همین اساسکنندمی

شیوه   ،است دانشجو(خود  تعداد  یا  و  امتحانی  مفاد  درس)حجم  شرایط  به  بسته 

و به دانشگاه و دانشجویان اطالع رسانی  جایگزین ارزشیابی حضوری را انتخاب کرده  

نوع ارزشیابی در برخی دروس به صورت سوال و جواب شفاهی از طریق . بعالوه  کند

مانند هافناوری برخط  برخی   Zoom ویا Skypeی  اینکه  ضمن  است  شده  انجام 

نهایی را به عنوان ارزشیابی نهایی در نظر گرفتند   اساتید تعریف یک پروژه کلی و 

ی طرف سوم هاخود دانشگاه و یا بستر LMSهی دیگربا استفاده از بسترهایگرو ویا

نموده اند.دانشجویان نیز بعد از    ها به دانشجو  سؤاالتاقدام به تحویل    Moodleمانند

ی خود را در همان سامانه بارگذاری کنند.این شیوه هاساعت زمان دارندتا جواب  24

کالس استفهابرای  مورد  باال  تعداد  با  استی  گرفته  قرار  روش.اده  دیگر  های  از 

 LMSیهاجایگزین، ارزشیابی برخط است در این شیوه اساتید با استفاده از سامانه

توزیع   Moodleیا به  با  سؤاالتاقدام  سپس  و  بر Zoom یا Skypeنموده  نظارت 

ی کم جمعیت  ها امتحان دهندگان را انجام می دهند.این شیوه بیشتر برای کالس

دور،بعضی   همچنین  شودمیاستفاده   راه  از  امتحانات  برگزاری  از   ها دانشگاهبرای 

جمله  هافناوری از  تصویر  پردازش  و  مصنوعی  هوش   Honorlockهایافزارنرم ی 

بهره می برندکه توسط دوربین حرکات بدن وصورت دانشجو را بررسی Proctoru و

.از  دهدمیش داده و احتمال تقلب را کاهش  کرده و رفتار مشکوک را به استاد گزار

،طراحی چند نسخه با  سؤاالتهای افزایش امنیت امتحان،توزیع تصادفی  دیگر روش

است  سؤاالت سوال  هر  جداگانه  زمانبندی  امتحان،و  از  است    .متفاوت  ذکر  شایان 

از تکالیف،کوییزعده استفاده  با  نیز  اساتید  از  پروژههاای  برگزارشده،و  ی  اه ی برخط 

در بعضی از مناطق   .کالسی در طول ترم نمره نهایی دانشجویان را اعالم کرده اند

که نقطه اوج بحران گذشته است)مانند دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی(امتحانات 

برگزار   حضوری  صورت  به  خاص  شرایط  بدن  شودمیدر  دمای  که  صورت  این  .به 

.نحوه ورود و نشستن در جلسه  شودمیتمامی افراد قبل از ورود به جلسه سنجیده  
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فیزیکی و نکات ایمنی هم چون استفاده از ماسک    امتحان نیز همراه با حفظ فواصل

ی حمایتی برای دانشجویان اتخاذ هابسته   EUZHمانند  ها دانشگاهدر برخی    .است

باید کسب   را  قبولی  نمره  دانشجویان حداقل  ترم  این  در  است.به صورتی که  شده 

کنند و کسی رد نشود.در صورتی که دانشجویی موفق به شرکت در امتحان نشده و  

برخی   در  شد.اما  خواهد  گرفته  او  از  مجدد  باشد،امتحان  افتاده  را  درسی  یا 

از  دانشگاه یک  هر  در  دانشجویان  شدن  رد  صورت  اسپانیا،در  همچون  دیگر  های 

ترمهاشیوه  در  تا  شده  حذف  آنان  برای  ارزشیابی،درس  گرفته  های  دوباره  آتی  ی 

از دانشجویان گرفته شده تا در    ی کتبی هانهایتا اینکه در همه موارد،تعهد نامه  .شود

صورت مشاهده تخلف به نحو مقتضی با آنها برخورد شود و در صورتی که هیچ یک  

توانندبا هماهنگی دانشکده  های باال امکان ارزشیابی وجود نداشت،اساتید میاز روش

بیندازند تعویق  به  را  امتحانات  دانشگاه  علمی  ) و  همکاریهای    المللیبینمرکز 

 .(1399،صنعتی اصفهان دانشگاه

 

 19ی خارج از کشور در دوران کووید هادانشگاهشیوه ارزشیابی در  :2شکل 

 1399،دانشگاه صنعتی اصفهان  المللیبینمرکز همکاریهای علمی  منبع:
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 داخل کشور  یها دانشگاه    در  اقدامات 

کشور   همه  مادر  با  کووید  نیز  بیماری  دانشگاه  19گیری  از  از  بسیاری  کشور  های 

هایی که  استفاده کردند در این بین دانشگاه  و برخط  ی الکترونیکیهاروش آموزش 

الکترونیکی داشتند خیلی سریع از قبل زیرساخت  با شرایط  های آموزش  را  تر خود 

دادند  به وفق  فعالیتوجودآمده  راهاو  خود  آموزشی  با    ی  کم  کم  گرفتند.  سر  از 

ترم   انتهای  به  دغدغهتوجهرسیدن  و  دانشجویان  ها  ارزیابی  به  روشها  های  و 

آنها   از  شد ارزشیابی  خود    معطوف  چون    هایدغدغهو  را  تشخیص  دیگری  عدم 

 ، تخلف و تقلب، امکانات دانشجویان و زیرساختها و... را پدید آورد. هویت دانشجویی

بررسی   به  ادامه  ارزیابی  لکرد  عم در  نحوه  زمینه  در  پیشرو  و  بزرگ  دانشگاه  چند 

وب    از طریق ذیل  اطالعات  الزم به ذکر است  می پردازیم،   در ترم گذشته  دانشجویان  

دانشگاه جمع آوری شده    ان د و یا دانشجوی ی ت ا ، اس ان مصاحبه با کارشناس   سایت دانشگاه، 

   . است 

 1. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1

انجام  غیرحضوری  کامال  به صورت  دانشگاه  این  در  ترم  پایان  آمون  برگزاری  نحوه 

شد. طی دستورالعمل معاون آموزشی دانشگاه، نحوه طرح سوال و میزان بارم بندی 

استاد در پایان ترم برعهده  از    سامتحان  این دانشگاه بیش  امتحانات   %90بود. در 

بستر  تپایان   در  در  Moodleرم  شد.  برای    برگزار  خوبی  امکانات  مودل  سامانه 

تو با  استاد  دارد.  الکترونیکی وجود  به صورت  آزمون  ماهیت درس،  جبرگزاری  به  ه 

از سناریوهای مختلفی که در این سامانه وجود دارد  توانمیاهداف آموزشی خود   د 

تشریحی،   تستی،  صورت  به  سوال  طراحی  امکان  مثال  عنوان  به  کند.  استفاده 

 توان میای خالی، برنامه نویسی، فرمول نویسی وجود دارد. حتی  چندگزینه ای، ج

و به صورت رندم به هر دانشجو به   بیشتری در بانک سوال ایجاد کرد  سؤاالتتعداد  

سوال برای پاسخ دهی ارسال شود که خب این روش به میزان قابل    4عنوان مثال  

ای که این سامانه در    توجه ای از امکان تقلب می کاهد. با وجود ابزارهای گسترده

قرار   استادان  دغدغه  ،دهدمیاختیار  از  دیگر  یکی  اهااما  نبود  استادان،  کان می 

 
 ی الکترونیکی دانشگاههاکارشناسان مرکز آموزشمصاحبه از   1
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مشاهده دانشجو در حین آزمون است زیرا در این شرایط ممکن است فرد دیگری به  

به   و هنوز هم امکان تقلب وجود دارد.  جای دانشجو در آزمون شرکت داشته باشد

اساتید، در کالس از  برخی  علت  از  هاهمین  تعدادشان کمتر  بودند،    20یی که  نفر 

سامانه کالس آنالین    طریق  دانشجویان را ملزم کردند تا در حین برگزاری آزمون، از

یر  و یا اسکایپ دوربین خود را روشن کنند و به گونه ای آن را تنظیم کنند که تصو

استاد درس در طول    تا   دانشجو به همراه برگه امتحانی در تصویر قابل مشاهده باشد

امتحان تشریحی   . دره باشدنظارت داشتبر عملکرد دانشجو  آزمون به صورت دقیق  

به مشکل بر می خوردند از طریق دانشجویان    صورتی که برای ارسال پاسخنامه  در

مهادرگاه معرفی  درس  استاد  که  موازی  یا  ی  و  اپ  واتس  ایمیل،  جمله  از  کرد  ی 

 . شدمیهای ارتباطی پاسخنامه  برای استاد درس ارسال سایر روش

 1. دانشگاه علم و صنعت2

ارزیابی   دانشگاه علم و صنعت نیز مانند دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

برگزار  تپایان   الکترونیکی  صورت  به  مودل  سامانه  از  استفاده  با  را  تقریبا رم  کرد. 

در   اجرا شد،  نصیرالدین طوسی  خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  که  سناریوهایی  همان 

اد درس با توجه به نوع درس خود، نحوه  این دانشگاه نیز به همان صورت بود و است

 ارزیابی از درس خود را تعیین و اجرا کرد.

 2. دانشگاه آزاد اسالمی 3

خود  ی بزرگ کشور، آزمون پایان ترم  هادانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی نیز مانند سایر  

برگزار  را   الکترونیکی  صورت  طراحی نمودبه  برای  سیدا  سامانه  از  دانشگاه  این   .

ی و یا تشریحی از تن خود بهره برد و براساس آن طراحی آزمون به صورت تس آزمو

مون، دانشجو موظف بود دوربین زطریق سامانه سیدا انجام شد. در زمان برگزاری آ 

  6خود را روشن نگه دارد به گونه ای که تصویر و برگه امتحانی قابل دیدن باشد. هر  

و اگر در حین برگزاری آزمون و یا ارسال    شد میدانشجو توسط یک پشتیبان رصد  

پاسخنامه    ،ند از طریق واتس اپ و یا ایمیلشدمیبرگه پاسخنامه با مشکلی مواجه  

 
 سایت دانشگاه  1

 مصاحبه با دانشجویان دانشگاه آزاد و سایت دانشگاه    2
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 . گرددتا در سامانه سیدا به جای دانشجو بارگذاری  شدمیبرای پشتیبان ارسال 

 1. دانشگاه شیراز 4

سایر   مانند  نیز  شیراز  کشور،  هادانشگاهدانشگاه  بزرگ  کرونا،  ی  ویروس  شیوع  با 

برگزاری آزمون پایان ترم را به صورت غیر حضوری و با استفاده از ابزارهای مختلف 

، واتس اپ، اسکای روم برگزار کرد تا حضور فیزیکی Adobe connectمانند مودل،  

 دانشجویان را به حداقل ممکن برساند. 

 2تهران. دانشگاه 5

ی خود را به صورت غیرحضوری  هاکرونا کالسبا شیوع ویروس    ،دانشگاه تهران نیز

این   در  شد.  انجام  غیرحضوری  صورت  به  غالبا  نیز  پایانی  امتحانات  و  داد  ادامه 

این  استاد  و  بود  درس  استاد  اختیار  در  آزمون  برگزاری  نحوه  و  نوع  نیز  دانشگاه 

را  نهایی  آزمون  نحوه  دانشجو  شرایط  و  درس  نوع  اساس  بر  که  داشت  را  اختیار 

سامانهتعی کند.  مودل،  هاین  سامانه  از:  عبارتند  بود  درس  استاد  اختیار  در  که  یی 

با هماهنگی دانشکده خود   اسکایپ که هر استاد  سامانه امن آزمون، اسکای روم و 

ارزیابی   برای  سناریوها  جمله  از  کرد.  می  استفاده  را  همزمان  روش  چند  یا  و  یک 

 نهایی بدین شرح است:

فعالیتنمره درس    20الف. کل   کوئیز،  هابه  تمرین،  جمله حل  از  ترم  در طول  ی 

 . گیردمیتحقیق، انجام پروژه، مقاله تخصیص داده شود و استاد امتحان پایان ترم ن

از نمره به فعالیت از نمره و یا  هاب. بخشی  ی کالس تخصیص داده شود و بخشی 

 تمام نمره با آزمون نهایی به صورت الکترونیکی تعیین شود.

باشند  ج.   نداشته  حضور  مشکل  و  باشند  تهران  ساکن  درس  دانشجویان  تمام  اگر 

ی بهداشتی و با هماهنگی دانشکده و دانشگاه به صورت هاامتحان با رعایت پروتکل

 حضوری برگزار شود. 

 3شهید بهشتی. دانشگاه 6

 
 مصاحبه با اساتید دانشگاه و سایت دانشگاه 1

 مصاحبه با دانشجوی دانشگاه و سایت دانشگاه  2
 مصاحبه با استاد دانشگاه و سایت دانشگاه 3
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برای  و  گرفت  پیش  در  تهران  دانشگاه  شبیه  سناریویی  نیز  بهشتی  دانشگاه شهید 

غیرحضوری از سامانه برخط و سامانه درس افزار برای گرفتن امتحان پایان    آزمون

 ترم استفاده کرد. 

 1شریفصنعتی . دانشگاه 7

ی کشور از آموزش غیرحضوری در هادانشگاهدانشگاه صنعتی شریف نیز مانند سایر  

بخش    ،19طول ترم استفاده کرد. دانشگاه صنعتی شریف قبل از همه گیری کووید  

طریق    آموزش از  آموزشی  کمک  و  آموزشی  خدمات  ارائه  هدف  با  را  الکترونیکی 

متخصین،   دیگر  و  شریف  دانشگاه  دانشجویان  مجموعه  به  الکترونیکی  بسترهای 

کارشناسان، دانشجویان و عالقمندان به علوم پایه و مهندسی و مدیریتی راه اندازی 

با همه گیری کووید   لذا  از محت19کرد.  اختیار  ، گنجینه مناسبی  وای آموزشی در 

امکانات توسعه بیشتری گرفت و در   این  از  استفاده  پیش آمده،   با شرایط  داشت. 

سامانه   از  استفاده  آن،  کالس    skyroomکنار  تشکیل  سامانه  هابرای  و  آنالین  ی 

درس افزار استفاده شد. دانشگاه شریف خود را محدود به یک سامانه و برنامه نکرد  

ی مختلفی استفاده کرد به عنوان مثال  هاستاد و دانشجو از سامانهو بسته به نیاز ا

سامانه   از  اساتید  نویسی  برنامه  درس  یادگیری   ،queraبرای  جامع  سامانه  برای 

 بهره برد.  piazzaالکترونیکی از درس افزار و 

 2دانشگاه صنعتی اصفهان .8

دانشگاه صنعتی اصفهان آزمون خود را به صورت الکترونیکی انجام داد و در انتهای  

ابزارهای   از  استفاده  با  و  غیرحضوری  صورت  به  را  دانشجویان  ارزیابی  نیز  ترم 

 انجام داد. moodleبرگزاری آزمون در 

 دانشگاه پیام نور .9

شیو بدلیل  نور  پیام  دانشگاه  پایانی  امتحانات  مجازی شدن  کرونابا  ویروس  این    ، ع 

پیام من را راه  اپلیکیشن  ،دانشگاه برای یکپارچه سازی و سهولت برگزاری امتحانات

این اپلیکیشن منتشر شده است و   ios نسخه اندروید و نسخه  و   اندازی کرده است

 
 دانشگاهسایت   1

 سایت دانشگاه  2
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تحت وب نیز در اختیار دانشجویان قرار دارد.این دانشگاه اکثر امتحانات خود    نسخه

ی دانشگاهی و اساتید  هارا به واحد  شد میسراسری و متمرکز انجام    را که به صورت

  . اند  آزمونهای تستی نموده  برگزاری  به  اقدام  این بستر  اساتید در  تفویض نمود و 

ی تشریحی بر این بستر نیز فراهم شده  هاالبته در ترم جاری امکان برگزاری آزمون 

دروس و ال ام   آزمون  ی  سامانه  ،است. از سوی دیگر این دانشگاه همزمان از مودل

اس نیز برای برگزاری دروس خود بهره برد و بسیاری از درسها و خصوصا آزمونهای 

دروس عمومی خود را بر پایه این بستر انجام داد. بعالوه با تفویض اختیاری که به 

  اساتید و استانها برای برگزاری آزمونها شده بود برخی اساتید شیوه آزمون پایان ترم

ی اجتماعی چون واتساپ و تلگرام قراردادند و یا فعالیت  هاخود را بر اساس شبکه 

ی  هاجایگزین برای امتحانات مقرر نموده اند. از آنجایی که قوانین استفاده از شبکه 

فیلتر   شبکه  این  و  است  نموده  منع  را  تلگرام  مانند  از  باشدمیاجتماعی  استفاده   ،

ی دانشجویان گردیده است. از  هاموجب برخی نگرانیآزمون پایان ترم در این بستر  

درسی   اشکاالت  پاسخگوی  عنوان  هیچ  به  دانشگاه  اساتید  برخی  دیگر  سوی 

دانشجویان نبوده و در زمان برگزاری کالسها نیز، کالسهای آنالین با قطعی گسترده 

موده  ی زیادی در دانشجویان ایجاد نهاروبرو بوده اند و این مشکل استرس و نگرانی

ی همفکری برای تقلب نموده اند و اساتید برای هااست که گاها منجر به ایجاد گروه

کاهش تقلب و ...، زمان آزمونها را به شدت کاهش داده اند که منجر به افت کیفیت 

ردی   و  پایین  نمرات  و  آزمون گرددمیآموزشی  سامانه  در  که  اشکاالتی  جمله  از   .

 دانشجو   خودی  به  خود  ( انداختن1، عبارتند از اینکه:د باشمیدانشگاه پیام نور شایع  

  با  ورود،  صورت   در   یا  و  شود  سامانه  وارد  دتوانمین  دانشجو  یا  آن  از  بعد  که  بیرون  به

  و   اتصال  قطعی  پیغام  آزمون،  بین  در  ( سیستم2.  شودمی  مواجه  آزمون  اتمام  پیام

  تمام  پیغام   شوندمی  وارد  مجددا   و   خارج  دانشجویان  وقتی   و   دهد می  مجدد  ورود

  عادی  غیر  و  پایین  بسیار  ی   نمره  دادن   ( نشان  3.  دهدمی  را  آزمون  و   نشست  شدن

است. برای ایرادات اول و دوم دانشگاه تصمیم به    آزمون  از  بعد ...  و  دو  و  صفر  مثل

برگزاری آزمون مجدد گرفته است و در مورد آخر توصیه نموده در صورت عدم رفع  

 مشکل طی چند روز بعد از آزمون با کارشناسان آزمون استان خود تماس بگیرند.  

خصصین در پایان الزم است اشاره شود که در کشور ما همراستا با سایر کشورها، مت
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یی از جمله درس افزار، سامانه امن آزمون، اسکای هاو برنامه نویسان افزونه و سامانه

نیز در ترم گذشته از آن برای   ها دانشگاهو ... طراحی کردند و برخی از    2، کوئرا1روم

 امتحانات پایان ترم استفاده کردند. 

 نکات سیاستی پیشنهادی برای ارزیابی برخط در نظام آموزش عالی

 در سطح دانشجو

زیرساخت  ✓ و  ابزارها  به  دانشجویان  دسترسی  افزاری،  هاتقویت  )سخت  ی 

 ی، اینترنت و..( مناسب برای ارزیابی برخطافزارنرم

نظام فرهنگ   ✓ بازیگران  و  دانشجویان  بین  در  برخط  ارزیابی  برگزاری  سازی 

 آموزش عالی 

 اعتماد سازی دانشجویان نسبت به ارزیابی برخط ✓

توجیه و آشنایی دانشجویان با قوانین و مجازات تقلب در آزمونها و مصادیق   ✓

 آن 

 ی آن هاآشنایی دانشجویان با ارزیابی برخط و شیوه ✓

 در سطح آموزش گر 

 ی تکوینی به جای تاکید بر ارزیابی پایانی هابیشتر از ارزیابیاستفاده  ✓

 چند روشی نمودن آزمونهای برخط ✓

 تاکید بر یادگیری به جای محفوظات ✓

ی متنوع ارزیابی مانند ارزیابی هم گروهی و سنجش  هابه کار گیری از روش ✓

 مشارکت و... 

 طراحی تکالیف متنوع  ✓

 تحلیل مورد خاص درسی و...تجزیه و  ،ارزیابی به شیوه بحث و گفتگو ✓

 استفاده از آزمونهای مفهومی و منبع باز ✓

 دریافت مرتب بازخورد از دانشجویان در طول ترم ✓

 
1 skyroom 

2 querra 
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 استفاده از ارزیابی همزمان و غیر همزمان ✓

راه ✓ ارایه  و  دانشجویان  به  منظم  رفع هاپاسخگویی  برای  مناسب  ارتباطی  ی 

 اشکال درسی

 ارزیابی برخطخود توسعه گری اساتید در رابطه با  ✓

 در سطح گروه  و دانشگاه 

 آموزش و توسعه و بالندگی اساتید در زمینه آزمون سازی و ارزیابی برخط  ✓

 ی متعدد و تکوینی استانداردهاتاکید به استفاده از ارزیابی ✓

ارزیابی ✓ برگزاری  در  رویه  وحدت  برای هاایجاد  گروه  در  استاندارد  برخط  ی 

 سلیقه ای و غیر استانداردی هاجلوگیری از ارزیابی

از  ✓ برای جلوگیری  برخط  ارزیابی  با  مناسب  تنبیهی  و  تشویقی  قوانین  تدوین 

 تقلب

رفع   ✓ و  دانشجویان  آموزشی  و  علمی  مشکالت  حل  و  پاسخگویی  بر  تاکید 

 اشکال مناسب توسط اساتید 

الزام  ✓ بر  تاکید  و  دانشجو  و  استاد  بین  مناسب  ارتباطی  راه  و  بستر  ایجاد 

 ودن اساتید به دانشجویانپاسخگو ب

 تدوین محتوای مناسب الکترونیکی   ✓

 استاندارد سازی آزمونهای برخط ✓

 تدوین روش و ابزار ارزیابی برخط متناسب با هر رشته ✓

بستر  ✓ از  از  LMS استفاده  استفاده  همراه  به  مودل     ProctorUبسترنظارتییا 

 Mettlو یا  HonorLock و

از کادر علمی و   ✓ فنی کافی  ارزیابی  پشتیبانی  ابزارهای  از  استفاده  با  مدرسان 

 برخط.

 در سطح آموزش عالی

ملی و پشتیبانی    LMS و نظام آموزش عالی کشور به بستر  هادانشگاهتجهیز   ✓

 مناسب از آن
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 یـادگیری الکترونیکی  در اخـالق  کـدهای  تـدوین ✓

 پشتیبانی برای اشتراک تجارب برتر در زمینه ارزیابی برخط  ✓

ی درسی، مدل سازی، و آماده  هافناوری اطالعات و ارتباطات در برنامهتلفیق   ✓

 برای استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی برخط اساتیدسازی 

در  هاحمایت ✓ اینترنت  و  فنی  زیرساختهای  تقویت  برای  الزم  و    هادانشگاهی 

   هامراکز آموزش عالی و دسترسی مناسب دانشجویان به این زیرساخت 

ی الزم در خصوص هام و حمایت مالی به دانشجویان برای تهیه ابزار اعطای وا ✓

 ارزیابی برخط

 فرهنگ سازی ارزیابی الکترونیکی در آموزش عالی  ✓

 تصویب قوانین بازدارنده تقلب در ارزیابی برخط ✓

الزام به پاسخگویی و   ✓ ارزیابی برخط)  تدوین قوانین رعایت حقوق دانشجو در 

 رتباطی، استاندارد سازی آزمون و زمان آن و...( ی مناسب اهارفع اشکال، راه

 در سطح فرا آموزش عالی 

ذینفعان   ✓ برای  مختلف کشور  مناطق  در  اینترنت  و  فنی  زیرساختهای  تقویت 

 دانشجو( ، )دانشگاه، استاد

 فرهنگ سازی آموزش عالی و به دنبال آن فرهنگ یادگیری و ارزیابی ✓
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 منابع 

فعالیت1399عباس)بازرگان،   • روش(.  به  و  الزامات  آموزشی:  مجموعـههای    ها. 

به   کالسـیک  عالی   آموزش  از  گـذر  ایده پردازی  ویـژه  جامعـه  و  علـم  نشسـتهای

 10مطالعات فرهنگی و اجتماعی. شماره  مؤسسه ،الکترونیکـی  عالـی آمـوزش

.    یادگیری  محیطهای  در  ارزشیابی  و   (. سنجش1399جواد)  ،حاتمی • الکترونیکی. 

چالشهای  مجموعه همدان  آموزش  در  الکترونیکی  یادگیری  مقاالت    ـ   عالی. 

 سینا .تیرماه.  بوعلی دانشگاه

(. 1390خداویسی،مسعود؛پازارگادی، مهرنوش؛ یغمایی، فریده؛ علوی مجد، حمید) •

  ایرانی کیفی. مجله مطالعه یک پرستاری؛ آموزش نظام  در اثربخش ارزیابی الزامات

 648-663(. صص 6)11 پزشکی. علوم در آموزش

-کووید  عصر  در  الکترونیکی  (. آموزش1399دی)ها دهقان، زینب؛ زاهدی، محمد •

و مراکز آموزشی   ها دانشگاه. همایش ملی تبادل تجربیات  هافرصت  و  ها چالش:  19

 مردادماه 23- 21. 19در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کویید 

عی • راهکارهای1399عباس)  ،سی؛ سیاحی رضایی،    و  تکوینی  ارزیابی  و   سنجش  (. 

دور  آموزش  در  دانشجویان  تراکمی مجموعه  یادگیری  و  از  مقاالت    الکترونیکی. 

همدان  آموزش  در  الکترونیکی  یادگیری  چالشهای سینا    بوعلی  دانشگاه  ـ  عالی. 

 .تیرماه. 

مهتاب) • پورآتشی،  اصغر؛  الکترون  یاستراتژ   (.1399زمانی،  بحران   یکی آموزش  در 

و مراکز   ها دانشگاه. همایش ملی تبادل تجربیات  ج یو نتا  ی ابی: چالش ارز19  دیکو

 مردادماه  23-  21. 19آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کویید 

سنجش1399سراجی،فرهاد) • الکترونیکی.   محیط  در  یادگیرنده   از  ارزشیابی  و   (. 

همدان  آموزش  در  الکترونیکی  یادگیری  چالشهایمقاالت    مجموعه   ـ   عالی. 

 سینا تیرماه.  بوعلی دانشگاه

  استفاده   دالیل  تبیین  و  میزان  (. شناسایی1399صادقی، علیرضا؛ آهنگری، فرزانه) •
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  برای  رهکارهایی   ارائه  و  ایران  ترم دانشگاههای   آخر  مجازی  امتحانات  در  تقلب  از

مجموعه  کاهش چالشهای  آن.  عالی.    آموزش  در  الکترونیکی  ادگیریی  مقاالت 

 سینا .تیرماه.  بوعلی دانشگاه ـ همدان

غالمرضا) • مورکانی،  شمس  حامد؛  کسانی،  بازخورد 1399عباسی   یادگیری   در  (. 

مجموعهحلراه  و  ضعف  نقاط :  الکترونیکی چالشهای  ها.   یادگیری   مقاالت 

 تیرماه. سینا.   بوعلی دانشگاه  ـ عالی. همدان آموزش در الکترونیکی

)مبانی    21(. یادگیری الکترونیکی در قرن  2003دی.آر؛ آندرسون، تری.)،گریسون •

موحد.) و سعید صفایی  زوارکی  زارعی  اسماعیل  ترجمه  عملی(.  و  (. 1384نظری 

 تهران .انتشارات علوم وفنون

علمی   • همکاریهای  اصفهان  المللیبینمرکز  صنعتی  ) دانشگاه  نحوه    (.1399. 

 . دانشگاه صنعتی اصفهان19برگزاری امتحانات در دوران کووید 

  مجازی. دانشگاه  یهاآزمون   برای  ییها(. گزینه1399مستوفی زاده قلمفرسا، رضا) •
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 های تخصصی لیست گزارش

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 

 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

دانشگاه .2 ساختار  تطبیقی  برای  بررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 

 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو( و  مطالعه تطبیقی دوره .4

 شی(هایی برای ایران )مهتاب پورآترهیافت

 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5

بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6 های ایران و ارائه راهکارهایی برای 

 رشیدی( 

 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بینالزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایرانهای جذب دانشجویان بینمات و زیرساختالزا .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9

 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( 

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاهجدید درسی و رشتههای  شناسایی حوزه .10

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

دانشگاهروش .12 در  تدریس  نوین  یادگیری  های  )زهرا  ها؛  تدریس(  )راهنمای  برمسأله  مبتنی  

 رشیدی( 

 در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی(  گزینیهای بومیشناسی سیاستآسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 ریزی درسی در آموزش عالی ایران )زهرا رشیدی( تمرکززدایی از برنامه سیاستتحلیلی بر  .15

برنامهآسیب .16 تحلیل  و  و  شناسی  برای ساختار  الگویی  ارائه  و  ایران  عالی  آموزش  توسعه  های 

 فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن( 

 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی )سیده مریم حسینی لرگانی( شیوه .17
 

 


