
 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریزی ریاست جمهوریماهنامه حوزه مشاورین سالمت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه  9911ماه  تیر/ 5 شماره  

 آموزش مجازی و آزمون آنالین

 :خوانیددر این شماره می

مفهوم آموزش مجازی های آموزش مجازیبرخی از ویژگی  برخی از مزایای آموزش مجازی  

آزمون آنالینموفقیت در آزمون آنالین   
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از فناوری  گیریاستفاده و بهره مجازی آموزش  

شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و 

 ؛توسعه آموزش است

تواند آموزش هر زمان که کاربر اراده کند می 

ساعت 42ببیند. زیرا دروس مجازی در تمام 

شبانه روز از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی 

 ؛برای مطالعه هستند

های ی توانمند فناوری اطالعات و شبکههاابزار 

ه کار گرفتبه رتباطی برای ارائه خدمات آموزشیا

 شود؛می

-با توجه به بستر شبکه مجازی اموزش حیطه 

محدود است. یعنی ارائه آموزش های جهانی نا

به هر کس که یک رایانه وامکان ارتباط با شبکه 

 .اینترنت را داشته باشد

 

 خی از مزایای استفاده از آموزش مجازیبر

 

 استفاده از آموزش مجازی هایویژگیخی از بر

 

در  ،انشجویان و استاد نیستوآمد دنیازی به رفت  

 ؛ها و استفاده از زمان موثر استکاهش هزینه

رافیایی وجود ندارد. دانشجویان در محدودیت جغ 

 فاده از امکانات تحصیلی را دارند؛هر جایی فرصت است

به گستردگی منابع در آموزش الکترونیک،  با توجه 

لف و آسانی جهت یادگیری دانشجویان های مختروش

های خود قادر به انتخاب با توجه به توانایی ؛وجود دارد

 ؛ها خواهند بودهر کدام از روش

زمان نقش مستقل دارد و دانشجویان در زمان  

در مباحث  پرداخته،توانند به آموزش می مناسب

های رکت کنند و با استادان و همکالسیپژوهشی ش

 .وگو بپردازندهای گفتمان به گفتخود در اتاق

 

 

 

 

 

 
 

 

 چیست؟  e Learningمنظور از آموزش مجازی           

های مختلفی دیدگاه تعاریف متعددی از طورکلیبه    

 آموزش گفت، توانمیوجود دارد.  مجازی آموزش برای

ی دسترس منظوربهکه  باشدمییک شیوه نوین آموزشی  مجازی

زمان و در  آسان و ارزان همه به منابع و خدمات آموزشی در هر

هر مکان با استفاده از فناوری و ارتباطات )از قبیل ابزارهای 

 .گیردمیالکترونیکی( انجام 
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 صورتبهاست که  یامتحانآزمون آنالین یا الکترونیک     

 ی خاصموضوع در هاکنندهشرکتترنتی برای سنجش دانش این

آزمون مجبور  در شرکت برای افراد ازاینپیش. شودمی برگزار

آزمون  جمع شوند. با سامانه در کالسزمان هم طوربهبودند 

 زمانیدر آنالین، صورتبه را امتحان توانندمی جویاندانش آنالین،

 که جایی از نظرصرف خود، کامپیوتر با و خواهندمی خود که

 رورگرم و اینترنت به کافی است شرکت کنند. کنند،می زندگی

  ترسی داشته باشند.دس

 

 

 

د شما توانمیایم هایی که در ادامه آوردهتوجه و اجرای توصیه   

 قالب در آماده کند، این نکات آزمون مجازی را برای موفقیت در

 :اندشده مرتب آزمون مجازی حین در و قبل مراحل

 ؛مجازی را بخوانید های آزموندستورالعمل 

 از آزمون مجازی سؤاالت فرمت آزمون مجازی را بدانید. 

 ای کوتاه پاسخ کردنی، پر ،ایچندگزینه است، نوعی چه

 لف؛مخت انواع از ترکیبی مه شاید بلند، تشریحی پاسخ

 ؛از خودتان آزمون بگیرید 

 مطمئن ،، قبل از امتحانکامپیوتر خود را بررسی کنید 

د. کار کنن درستیبهافزار افزار و نرمشوید که تمام سخت

ینترنت مناسبی در دسترس مطمئن شوید که اهمچنین 

 ؛شما باشد

 حتی ،های کالس را مطالعه کنیدو سرفصلمواد  

 "بازکتاب" کنیدمی شرکت آن در که آزمون مجازی اگر

 ؛است

 ؛ریزی کنیدبرای وقت خود را برنامه 

پرتی مهیا برای انجام آزمون با کمترین حواسشرایط را  

 هایشبکه ایمیل، ،همراه تلفن هاییادآور کنید.

 تلویزیون. کنید خاموش را مشابه موارد سایر و اجتماعی

 اطالع خانواده یا اتاقیهم به. کنید خاموش را رادیو و

 موقع تا شرکت کنید آزمون مجازی است قرار که دهید

 ؛نشوند شما کار مزاحم آزمون

الزم  موردنظرآزمون  شرکت درهایی که برای همه چیز 

را همراه  هاکتابها و یادداشت ،دارید را جمع کنید

ها برای شروع آزمون داشته باشید، مطمئن شوید که آن

 ؛آماده هستند

 سیستم آزمون وارد کههنگامی ،یک نفس عمیق بکشید 

 شدن متمرکز و آرامش برای لحظهیک شوید،می مجازی

 .بگیرید عمیق نفس
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 نگز یک باشد بهتر شاید کنید.نمرتب به ساعت نگاه  

را که  زمانیمدتتا تمام شدن  کنید تنظیم را هشدار

 01 :مثالعنوانبهاید )ریزی کردهبرای یک بخش برنامه

 ؛دقیقه( را به شما اطالع دهد

های خود آزمون و همچنین از پاسخ سؤاالتز یک کپی ا 

 شما برای مجازی آزمون طی در اگر چاپ و ذخیره کنید.

 با خود پاسخ ارسال هنگام در یا یدآ پیش فنی مشکالت

 ؛د، این کار بسیار مفید خواهد بودمشکل مواجه شوی

های کوتاه یا تشریحی را در یک برنامه ابتدا پاسخ 

 و هاپاسخ که شودمی باعث این سید.یویرایش متنی بنو

 کار، اتمام از پس. کنید ویرایش و بررسی را خود کار

آزمون  سایت در شدهتعیین قسمت به را خود پاسخ

 ؛کنید کپی مجازی

 به مجاز شما اگر ،صفحه آزمون مجازی را ترک نکنید 

 برای دیگر هایسایتوب بررسی یا وب در جستجو

آزمون  برای که مرورگری برگه همان از هستید، اطالعات

ت مکن اسم چون  ؛برید استفاده نکنیدبه کار می مجازی

اید را از دست بدهید. در عوض، تمام کارهایی را که کرده

را باز کنید )یا یک  یک برگه جدید از مرورگر خود

ب کنید( سپس جستجوی متفاوت را انتخا مرورگر کامأل

 ؛خود را انجام دهید

 دستپاچه و نگران ،مشکالت فنیدر صورت داشتن  

 با د،بگیری تماس کارشناس مربوط با بالفاصله ،نشوید

 تاس ممکن که خطایی هایپیام و مشکل دقیق جزئیات

گر بتوانید یک ا. مطرح کنید را باشید کرده دریافت

تر حل سریع، مشکلتان تهیه کنیدعکس از صفحه 

 ؛خواهد شد

 هک شوید مطمئن بررسی کنید.کار خود را قبل از ارسال  

 خود، هایپاسخ دقت. باشد جامع و کامل پاسخ هر

 ؛کنید بررسی را هاآن زبان دستور و امالء همچنین

این کار را  باریک فقط روی دکمه ارسال کلیک کنید. 

 امتحانبار دیگر ام دهید، اما اگر مشکل دارید، یکانج

ها مشکل دارید، کنید. اگر همچنان در ارسال جواب

ه و بالفاصل گذاشتهرا در جریان  کارشناس مربوطسریعاً 

ی راب د را در یک سند الکترونیکخو موردنظرهای پاسخ

 .ارسال کنیدایشان 
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