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نوع ارزشیابی
برایِمناسب 

های ممکن برای احراز پدیدآوریراه
جبالف

آزمون نهایی  
های پرسش)

پاسخ،  بسته
...(های باز پرسش



نی یا مانند رفتار کلیدز)های احراز هویت رفتاری استفاده از روش
(رفتار استفاده از ماوس

 (در سامانۀ مورد استفاده برای آزمون)ارتباط ویدیویی
استفاده از ابزار تشخیص دستبرد ادبی
روندقطع دسترسی به امکاناتی که در آزمون به کار نمی

در انتهای آزمونبه دست دانشجو ها امضای دیجیتالی پاسخ

/ آزمون
ر های مستمآزمونک

های پرسش)
پاسخ،  بسته

...(های باز پرسش

 (ونترجیحاً در سامانۀ مورد استفاده برای آزم)ارتباط ویدیویی



نی یا مانند رفتار کلیدز)های احراز هویت رفتاری استفاده از روش
(رفتار استفاده از ماوس

روندقطع دسترسی به امکاناتی که در آزمون به کار نمی



ت های زیرساخت کلید عمومی برای احراز هویاستفاده از گواهی
موندر انتهای آزبه دست او ها دانشجو و امضای دیجیتالی پاسخ

پروژه و 
ر های مستمگزارش

با نظارت و 
راهنمایی مداوم 

یاددهنده

شناخت استاد از دانشجو



انند م)هویت استفاده از ابزارهای ارتباطی مجهز به امکانات احراز 
...(سامانۀ مدیریت یادگیری، رایانامۀ دانشگاهی و 

ها وگو دربارۀ گزارشارتباط ویدیویی و گفت
هاامضای دیجیتالی گزارش
احراز هویت مربوط به سامانۀ مدیریت یادگیری
هاگیری و تعامل در تکوین گزارشاستمرار در گزارش

جمعیتپرالسک:ججمعیت بدون شناخت یادگیرنده؛ کمکالس:بجمعیت با شناخت یادگیرنده؛ کمکالس:الف

 یآزمون کتب(: عینی)روش های سنتی
 پاسخبسته»پرسش های»
 پاسخباز»پرسش های»

 (ارزشیابی اصیل)روش های بدیل
«آزمون شفاهی»
«نقشۀ مفاهیم  »
تأملیهای روزانۀ یادداشت
« کارپوشه»
«های گروهیفعالیت»، «مشاهده»،

...و «پروژه»، «مباحثه»

ادبیدستبردتشخیص
رفتاریسنجیزیستهایروش
یاددهندهنظربااعتبارتأیید
رایانههایدسترسیقطع
ایشبکهپایش
کاویدادههایروش
هایمشیخطتعیینآموزشیطراحی

تقلببامقابله

 ویژگی « یادگیرنده محوری»که )های نوین آموزش گرایش به شکل: بلندمدتراهکار
«یادگیری»به « آموزش»و تغییر رویکرد از ( اصلی آنهاست

دیدآوری درنظرگرفتن شکل های مختلف ارزشیابی و راه های احراز پ: راهکار کوتاه مدت
باتوجه به جمعیت کالس و میزان شناخت از یادگیرندگان

براینیکیالکترومحیطبامتناسبارزشیابیهایشیوهتوجه بهلزوم
استادوودانشجمکانیناهمشرایطدرومحیطایندرارزشیابیتحقق

یادگیریِدربارۀقضاوتکههاییآزمونازچرخشراهکارارزش
و)مستمریارزشیاببهبودهانتقادموردهمیشهآنهابراساسدانشجویان

متنوعهایفعالیتمبنایبر(واقعیتبهترنزدیک

کهابیارزشینظامدرجهتتغییرایندستاوردهایتوجه به
ایعدهاریخطاکازناشیزیانازبیشتربسیارمی رودگمان

بودخواهدارزشیابیدرقلببرایمحدود
تغییرایبرریزیبرنامهوآموزشینظامدربازنگریضرورت

بلندمدتدرنظاماین

های احراز پدیدآوری در آموزش از دور روش

شکل های مختلف ارزشیابی

نتیجه گیری

راهکار پیشنهادی

مقدمه


