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 : فرمایيددرتعریف آزمون دقت  نکات زیر  به    گراميهمکاران  

 

 موارد مهم قبل از شروع آزمون: •

 آزمون را در توصيف آزمون قرار دهيد.  در هنگام تعريف آزمون نکات کليدي محتواي آزمون و نحوه حرکت در -1

ه شرکت در آزمون برايشان )لحظه اي که دانشجويان دکمشدن آزمون  قبل از قابل نمايش کردن آزمون چک بفرماييد که زمان باز   -2

شود( را بسته شدن آزمون )در اين زمان حتي اگر دانشجو مهلت داشته باشد آزمون بسته شده و از آن خارج ميزمان   شود( و فعال مي

تا دانشجو توصيف آزمون را با دقت مطالعه    قابل نمايش شود  )بهتر است حداقل يک ساعت قبل امتحان  باشيد. درست تنظيم کرده  

 کند.( 

 و اولين سوال را مشاهده کرده است.وارد آزمون شده دانشجو هر که  شوداز زماني محاسبه مي مهلت آزمون  -3

ياني که ديرتر شروع  تا دانشجو  دقيقه بيشتر باشد  10تا    5شرکت در آزمون حدود  خواهشمند است بازه زماني آزمون از مهلت   -4

 اند فرصت کافي داشته باشند. آزمون را زده

نقدر کم در نظر بگيرید که در صورت قطعي ارتباط دانشجو حقي از کسي ضایع شود خواهشمند است نه وقت امتحان را آ -5

 و نه آنقدر طوالني که وسوسه  تقلب پيش آید. 

تقسيم  دقيقه    20تا    10بهتر است آن را به چند آزمون با زمانهاي کوتاه    امتحاناتي که نياز به وقت زيادي دارد بپرهيزيد. از برگزاري   -6

 . کنيد

اگر در صورت سوال تصوير درج نموده ايد اندازه آن را به دستي تنظيم کنيد تا آنقدر بزرگ نباشد که دانشجوياني که با موبايل امتحان   -7

 کل شوند. مي دهند دچار مش

مشارکت   هاي خود را تعريف و سواالت را ايجاد نماييد تا در ساعات امتحان پردازش غير ازآزمون  1۴/10/1۳۹۹خواهشمند است قبل از   -8

ايد کار با سامانه را به  امتحانات سواالت را تعريف نکرده  آزمون بر روي سامانه در جريان نباشد. در صورتي که قبل بازه  دانشجويان در

 منتقل کنيد.  1۹ از ساعت بعد

آزمون کليک مي  -9 بر روي  آزمون ميکنيد  وقتي    "ویرایش محتوای آزمونباال  سمت چپ،    دندهاز عالمت چرخ"شويد  و وارد 

توانيد سواالت آزمون را تغيير داده و يا کم و زياد کنيد و يا نمره هر سوال را از باکس جلوي هر سوال مشخص کنيد. دقت کنيد که  مي

 دهد.   در اينصورت در هنگام شرکت در آزمون براي دانشجو خطا مي نباشد 0برابر  مجموع نمرات آزمون

دنده عالمت چرخو از قسمت    ساعت قبل شروع آزمون کارهای مربوط به تعریف آزمون را به پایان برسانيد   12حتما حداقل   -10

تا از صحت نمایش سواالت اطمينان حاصل  استاد درس تا آخر آزمون را طي کند  کبار  ی  پيش نمایش <باال  سمت چپ،  

 کنيد.

حتما در توصيف آزمون این نکته را برای دانشجویان عنوان ايد.  کردهانتخاب    به ترتيبدرصورتي که نحوه حرکت در آزمون را   -11

 که امکان برگشت به سوال قبل وجود ندارد.  کنيد

هاي مرور را غير فعال  توانيد گزينهدهد ميست و سامانه نمره مي شخص ا ها در سامانه ماگر سواالت تستي است به طوري که پاسخ -12

 ،رفتن اسکرين شات از آنو يا با گ سخ درست براي دانشجويي که امتحانش را زودتر از بقيه به اتمام رسانده نشان داده نشوداکنيد تا پ

 آن را با بقيه به اشتراک بگذارد.

و در    0را داشته باشد و باقي گزينه ها در صورتي که نمره منفي ندارد    100در طرح سواالت تستي دقت کنيد که يک گزينه نمره   -13

 صورت نمره منفي با توجه نظر شما نمره منفي مورد نظر تنظيم شود.
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استفاده نکنيد چون پاسخ دادن به آن   drag&dropدهند از سواالت  دانشجویان شما با موبایل امتحان ميدقت کنيد اگر   -14

 . به دليل تاچ بودن صفحه بسيار سخت است

زمان پيشنهادي هر سوال را در متن سوال قرار دهيد تا دانشجو بتواند زمانش را شود  در صورتي که آزمون تشريحي است، پيشنهاد مي -15

دقيقه براي آپلود فايل زمان در   5اي است که بايد در پاسخ سوال فايل ارسال کند عنوان شود که  ند و اگر سوال بگونهمديريت ک

 نظرگرفته شده است.

در هنگام امتحان اعالم کنيد تا دانشجو در صورت بروز   استاد و یا آدرس ایميلاز استاد درس  حتما یک شماره پشتيبان  -16

  .ها را در زمان امتحان از طریق ایميل یا شبکه های مجازی ارسال کندو پاسخ  مشکل بتواند با شما در ارتباط باشد

   response optionsاگر سوال تشریحي نياز به آپلود فایل دارد دقت کنيد که حتما در تعریف سوال مربوطه در قسمت   -17

 از قسمت مجاز بودن ضميمه کردن فایل تعداد فایلها را انتخاب نمایيد. 

 

 
 

در ويرايش محتواي آزمون   "بهم ريختن ترتيب سواالت"اگر مي خواهيد ترتيب سواالت براي دانشجويان مختلف متفاوت باشد تيک   -18

 را بزنيد.

آيد. در اين  سواالت مربوط به هر متن در همان صفحه ميبهتر است در هر صفحه يک سوال باشد. به جز سواالت درک مطلب که   -19

 صورت دقت کنيد که تيک بهم خوردن ترتيب سواالت را نزنيد.

اگر مي خواهيد سوال تصادفي از سواالت يک طبقه انتخاب کنيد دقت کنيد طبقه مورد نظر را درست انتخاب کنيد و تعداد سواالت  -20

زيرا در   خاب کنيد بعالوه تعداد سواالت انتخابي از تعداد سواالت موجود در طبقه کمتر باشدانتخابي تصادفي از يک طبقه را يکجا انت

 اين صورت در زمان امتحان به دانشجويان خطا مي دهد. 

ايد و سواالت شما تصادفي است اگر دانشجو دفعه دوم  دقت کنيد که تعداد دفعات شرکت در آزمون را اگر بيشتر از يکبار تنظيم کرده -21

 د آزمون شود سواالت متفاوتي از دفعه اول مشاهده خواهد کرد.  وار

 

 

 در زمان آزمون  •

در زمان آزمون حتما در سامانه آنالین باشيد و با کليک بر روی آزمون و کليک بر روی دفعات شرکت در آزمون وضعيت    -22

تا در   کنيد و یا بر روی دکمه نمایش گزارش بزنيد  refreshدانشجویان در امتحان را رصد کنيد و هر چند وقت صفحه را 

 بسته شدن آزمون بکنيد.صورت لزوم اقدام به تمدید مهلت آزمون یا زمان 

گويند براي آنها دکمه شرکت در آزمون قابل مشاهده نيست بفرماييد يا صفحه را مي  اگر زمان آزمون رسيده و برخي از دانشجويان -23

refresh   .کنند و يا بازگشت به درس را بزنند و مجدد بر روي آزمون کليک کنند 
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ا نزده و يا وقت وي پايان نيافته است، مي تواند مجدد وارد سامانه شود و ادامه اگر دانشجويي قطع شده است و هنوز اتمام آزمون ر -24

 شرکت در آزمون را بزند و آزمون را ادامه دهد اما زماني که قطع بوده است را از دست داده است. 

نفر -25 يا يکي دو  بيشتري بدهيد.  اگر دانشجويي دچار همچين مشکالتي شد و خواستيد به وي زمان  از دانشجويان شما در   بنابراين 

کاربران مورد نظر   "مربوط به کاربران  <  چرخ دنده بازنويسي"مناطقي هستند که سرعت مناسب اينترنت ندارند مي توانيد از قسمت  

تا بتوانند دوباره    کرده و براي آنها وقت بيشتري در نظر بگيريد و يا تعداد دفعات شرکت در آزمون را براي آنها بيشتر کنيد  برا انتخا

 وارد آزمون بشوند. 

 

 

 بعد از امتحان   •

مره ها و پاسخ  در صورتي که سواالت غير تشريحي بوده که سامانه خودش نمره را محاسبه کرده است. از يکي از طرق زير مي توانيد ن -26

 ها را دانلود کنيد.  

فرمت مورد نظر مثال اکسل را انتخاب کنيد    "هاي جدول به صورتدريافت داده "از قسمت دفعات شرکت در آزمون از قسمت   •

 و سپس دريافت را بزنيد. 

فرمت مورد نظر مثال      "دريافت داده هاي جدول به صورت"  هاي مفصل  پاسخ <نتايج    <  دنده باال سمت چپچرخاز قسمت   •

 اکسل را انتخاب کنيد و سپس دريافت را بزنيد. 

هايي که مي خواهيد در خروجي بيايد را  انتخاب  آيتم  <فايل اکسل  <صدور    <    در منوي راهبري زير نام درس نمره ها  •

 انتخاب مي کنيد و دريافت را مي زنيد.

برروي آن کليک  دارد که    آزمون در زير نام هر فرد مرور آزمون قراردر صورتي که امتحان تشريحي است از قسمت دفعات شرکت در   -27

در باکس مورد نظر وارد کنيد و پس از نمره دادن به همه   نوشتن نظر یا بازنویسي نمره کنيد و نمره هر سوال را با زدن بر روي  

 دانشجويان مانند روش باال نمرات را دانلود کنيد.  

سپس از قسمت    امتحان وقتي در صفحه درس هستيد از قسمت چرخ دنده، بيشتر را انتخاب کنيد وبراي بررسي الگ دانشجو در زمان   -28

و سپس تهيه اين الگها را بزنيد، تا فعاليت دانشجو انتخاب کرده    ها را انتخاب نموده، و نام دانشجو و فعاليت آزمون را  logگزارش همه  

 دانشجو در امتحان را مشاهده نماييد.  IP و

 

 باشيد.   پيروز


