راهنمای آزمون
سامانه یادگیری الکترونیکی
ویژه اساتید محترم

انتخاب درس

توجه :اساتید محترم برای برگزاری آزمون می توانند جهت درج سوال در آزمون مورد نظر از یکی از روش های زیر استفاده نمایند

 -1طرح سوال قبل از ایجاد آزمون در قسمت مخزن
سواالت آزمون جهت استفاده در آزمون های مختلف
که در ادامه توضیح داده می شود

 -2طرح سوال پس از تعریف آزمون و برای آزمون
مشخص بدون فراخوانی سواالت از مخزن سواالت.
الزم بذکر است سواالت طرح شده در این قسمت هم پس
از تعریف ،در قسمت مخزن برای استفاده در آزمون های
بعدی بصورت خودکار درج می شود

در ادامه ابتدا طرح سوال قبل از ایجاد آزمون در مخزن سواالت جهت استفاده در آزمون
توضیح داده می شود وسپس نحوه طرح سوال پس از تعریف آزمون توضیح داده خواهد شد

انتخاب گزینه « مخزن سواالت آزمون»

ابتدا بایستی گروه سوال را مشخص نمائید

تعریف گروه سوال با انتخاب آیکون سبز رنگ

توجه مهم :در این قسمت ضروری است نسبت به تعریف گروه جهت گنجاندن سواالت تعریف شده در گروه تعریف شده خود اقدام نمائید .الزم بذکر است در
صورت عدم تعریف گروه خاص خود ( که نحوه تعریف آن در ادامه توضیح داده خواهد شد) و انتخاب گروه عمومی هنگام تعریف ،سوال تعریف شده توسط
شما برای تمامی کاربران سامانه قابل مشاهده و استفاده خواهد بود ،لذا توصیه میگردد حتما نسبت به تعریف گروه و انتخاب گزینه مناسب در مقابل گزینه
«قابل مشاهده برای »:اقدام نمائید .تعرالزم بذکر است تعیین گروه سوال برای استفاده در ایجاد آزمون های خودکار نیز کاربرد دارد تا سطح و تقسیم بندی
سواالت انتخاب شده برای تمامی دانشجویان به یک نسبت باشد .برای مثال میتوانید سطح سواالت را بر اساس سرفصل ها تعریف نمائید

وارد کردن نام گروه و انتخاب گزینه مد نظر برای
« قابل مشاهده برای »:و انتخاب گزینه «ثبت».
توصیه میشود در این قسمت گزینه برای
«کاربران این درس» را انتخاب نمائید تا در
آزمون های خودکار تک جوابی (تستی) با
مشکلی مواجه نشوید

در صورت تعریف گروه و قصد تغییر
تنظیمات مربوطه می توانید با کلیک
راست بر روی گروه مد نظر تنظیمات
مربوط به آن گروه را تغییر دهید

پس از تعریف گروه سوال ،حال بایستی خود سواالت را جهت ثبت در مخزن سواالت تعریف نمائید

انتخاب گزینه « ایجاد سوال جدید»

در این قسمت امکان تعریف انواع شکل از سواالت امکانپذیر می باشد که در ادامه هرکدام توضیح داده خواهد شد

تعریف سوال تک انتخابی

 -1انتخاب گزینه صورت سوال جهت تعریف سوال

میتوانید از امکان درج تصویر و نوشتن فرمول در صورت
تمامی سواالت با استفاده از این امکانات استفاده نمائید

توجه :طبق مراحل درج شده نسبت به تعریف سوال اقدام نمائید

 -2شرح صورت سوال در این قسمت نوشته می شود

 -3پاسخ های مد نظر را در این قسمت وارد کرده و
پاسخ صحیح را انتخاب نمائید

تعریف سوال تک انتخابی

با انتخاب این گزینه ،صفحه سمت راست برای درج فرمول
برای شما نمایش داده خواهد شد تا بتوانید در صورت سوال از
درج فرمول استفاده نمائید

توجه :ترجیحاً بدلیل محدودیت های موجود در برخی مرورگرها برای ثبت فرمول از عکس فرمول نوشته شده در سایر نرم
افزار ها و الصاق آن به سوال مد نظر استفاده نمائید و یا جهت استفاده از این قسمت از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید

تعریف سوال تک انتخابی

 -4انتخاب گزینه جزئیات سوال جهت انجام تنظیمات الزم سوال
 -5انتخاب گروه سوال که در صفحات قبل نحوه و محل تعریف آن توضیح داده شد
 -6انتخاب سطح سوال
 -7در صورتی که این گزینه برای سوال انتخاب شود دانشجو می تواند با تعریف
یک خودآزمایی برای خود در صفحه شخصی خودش امکان مشاهده و پاسخگویی
به این سوال را تحت عنوان خودآزمایی داشته باشد
 -8در صورت تمایل می توانید پاسخ سوال را در
این قسمت درج نمائید تا در تاریخ تعیین شده (که
در ادامه توضیح داده خواهد شد) دانشجو امکان
مشاهده پاسخ نامه را داشته باشد

تعریف سوال تک انتخابی

 -9انتخاب گزینه «الصاق فایل» جهت پیوست فایل مورد نظر
 -10در مواردی که صورت سوال یا بخشی از سوال بصورت فایلی است
که بایستی در اختیار دانشجو قرار داده شود ،می توانید از این قسمت
فایل های مورد نظر خود را به صورت سوال الصاق نمائید.
با انتخاب گزینه ” “Choose Fileو انتخاب فایل این کار انجام می شود
و در صورتی که نیاز به الصاق فایل های بیشتر داشتید می توانید با
انتخاب گزینه «افزودن» تعداد بیشتری گزینه برای الصاق فایل در
اختیار داشته باشید

پسوند فایل های قابل الصاق در این قسمت قابل مشاهده هست
توجه :میزان حجم قابل آپلود برای هر آزمون  5مگ می باشد

 -11انتخاب یکی از این گزینه ها جهت ثبت سوال در مخزن سواالت

تعریف سوال چند جوابی

 -1انتخاب گزینه صورت سوال جهت تعریف سوال
 -2این قسمت ها را هم طبق توضیحات داده
شده برای سوال تک انتخابی کامل نمائید

توجه :طبق مراحل درج شده نسبت به تعریف سوال اقدام نمائید

 -3شرح صورت سوال در این قسمت نوشته می شود

 -4پاسخ های مد نظر را در این قسمت وارد
کرده و پاسخ های صحیح را انتخاب نمائید

تعریف سوال ارتباطی

 -1انتخاب گزینه صورت سوال جهت تعریف سوال
 -2این قسمت ها را هم طبق توضیحات داده
شده برای سوال تک انتخابی کامل نمائید

توجه :طبق مراحل درج شده نسبت به تعریف سوال اقدام نمائید

 -3شرح صورت سوال در این قسمت نوشته می شود

 -4پاسخ های مد نظر را بصورت ارتباط صحیح
در سمت راست و چپ در این قسمت وارد نمائید

تعریف سوال ترتیبی

 -1انتخاب گزینه صورت سوال جهت تعریف سوال

 -2این قسمت ها را هم طبق توضیحات داده
شده برای سوال تک انتخابی کامل نمائید

توجه :طبق مراحل درج شده نسبت به تعریف سوال اقدام نمائید

 -3شرح صورت سوال در این قسمت نوشته می شود

 -4پاسخ های مد نظر را به ترتیب صحیح در این
قسمت وارد نمائید

تعریف سوال تشریحی

 -1انتخاب گزینه صورت سوال جهت تعریف سوال

 -2این قسمت ها را هم طبق توضیحات داده
شده برای سوال تک انتخابی کامل نمائید

توجه :طبق مراحل درج شده نسبت به تعریف سوال اقدام نمائید

 -3شرح صورت سوال در این قسمت نوشته می شود

 -4پاسخ مد نظر را در این قسمت وارد نمائید

تمامی سواالت تعریف شده در این قسمت «مخزن سواالت آمون» قابل مشاهده می باشد

حذف سوال
با انتخاب گزینه گروه سوال در این قسمت از فیلترهای
جستجو امکان مشاهد سواالت تعریف شده در گروه
مدنظر خود را با انتخاب گزینه جستجو خواهید داشت

ویرایش سوال

نمایش جزئیات سوال
توجه :الزم بذکر است در صورتی که یکی از دانشجویان اقدام به پاسخگویی به آزمون نماید ،امکان حذف سوال و یا ویرایش سواالت امکان
پذیر نخواهد بود و تنها در صورتی این امکان میسر خواهد بود که سوال از آزمون تعریف شده حذف گردد و یا کل آزمونی که این سوال در
آن موجود است توسط استاد حذف گردد.

توجه :پس از تعریف سواالت در بخش «مخزن سواالت آزمون» بایستی وارد قسمت «آزمون» شده و نسبت به تعریف آزمون اقدام نمائید
مجددا خاطر نشان می شود جهت تعریف آزمون اجباری برای تعریف سواالت در مخزن آزمون نیست و اساتید می توانند مستقیما از این قسمت وارد قسمت
«آزمون» شده و شروع به تعریف آزمون و تعریف سواالت در همین قسمت نمایند

انتخاب گزینه «آزمون»

انتخاب گزینه «ایجاد آزمون»

توجه :پس از انتخاب ایجاد آزمون صفحه جزئیات آزمون برای شما نمایش داده می شود که بایستی تمام قسمت ها را مطالعه نموده ،تکمیل و انتخاب نمائید .الزم بذکر
است اکثر قسمت ها واضح بوده و نیازی به توضیح ندارند ولی برخی قسمت ها جهت آشنایی بیشتر در راهنمای ذیل توضیح داده شده است.
تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی می باشد
در این قسمت می توانید نمرات را بر اساس
صالحدید شخصی امتیاز بندی نمائید برای
مثال برای رنج نمرات امتیازات ضعیف،
متوسط و خوب را در نظر بگیرید

تنظیمات مربوط به نمره را در قسمت های
مربوط به نمرات (اعم از نمره قبولی و ضریب
نمره) وارد نمائید .توجه نمائید که نمره قبولی،
درصد نمره کسب شده می باشد
تنظیمات مربوط به تاریخ شروع و پایان
آزمون ،تاریخ مشاهده پاسخنامه و نمره را
از این قسمت تنظیم نمائید
در صورت انتخاب گزینه «آزمون با تمامی
سواالت» در این قسمت و داشتن سواالت
تشریحی در میان سواالت امکان تصحیح
خودکار در سامانه امکان نخواهد داشت
در این قسمت نحوه نمایش سواالت تعیین
میگردد که همه سواالت در یک صفحه
برای دانشجو نمایش داده شود یا در هر
صفحه فقط یک سوال نمایش داده شود
در صورتی هیچ سوال تشریحی در بین سواالت
مدنظر شما نباشد می توانید با انتخاب این گزینه
امکان نمره دهی خودکار پس از اتمام آزمون را
فعال نمائید ولی در صورت وجود سوال تشریحی
امکان نمره دهی خودکار میسر نخواهد بود

ورود نام آزمون
در این قسمت زمان مدنظر خود برای آزمون
را وارد نمائید .این زمان بصورت زمان سنج
برای دانشجو قابل مشاهده خواهد بود و پس
پایان آن دانشجو قادر به ادامه امتحان
نخواهد بود
در این قسمت تعداد دفعاتی که دانشجو حق
شرکت در آزمون را دارد تعیین می گردد
در صورت انتخاب هرکدام از این گزینه ها امکان
نمایش سواالت و یا گزینه ها بصورت رندوم برای هر
دانشجو میسر خواهد بود و ترتیب سواالت برای همه
دانشجویان یکسان نخواهد بود
در صورت انتخاب این گزینه ،در صورتی که دانشجو
صفحه کاربری خودش را به هر دلیلی ببندد زمان
سنج برای آن دانشجو متوقف نشده و زمان آزمون
سپری خواهد شد
با انتخاب این گزینه بعد از جوابدهی امکان ویرایش
جواب سوال برای دانشجو میسر نخواهد بود
با انتخاب این گزینه پس از پایان آزمون دانشجو قادر به مشاهده سواالت
نخواهد بود و تنها شرح آزمون برای ایشان نمایش داده خواهد شد

با انتخاب این گزینه امکان دانلود پاسخنامه آزمون طبق جواب هایی که
استاد هنگام تعریف سوال ثبت نموده اید و در زمان تعیین شده توسط
استاد که در جزئیات آزمون تعیین شد برای دانشجو میسر خواهد بود
توافق نامه ایی که برای آزمون بصورت غیر حضوری از طرف دانشجو مورد قبول
قرار می گیرد و توضیحات استاد با انتخاب این گزینه نمایش داده خواهد شد

قسمت وارد کردن توضیحات مربوط به آزمون مدنظر

قسمت وارد کردن سربرگ صفحات

قسمت وارد کردن پاورقی صفحات
پس از تکمیل اطالعات مربوط به جزئیات آزمون گزینه «ثبت» را انتخاب نمائید

انتخاب گزینه « ایجاد سوال جدید»

پس از ثبت قسمت جزئیات آزمون با انتخاب گزینه ایجاد سوال همانند قسمت های توضیح داده شده در
قسمت « مخزن سواالت آزمون» و به همان شکل میتوانید نسبت به تعریف سواالت در همین قسمت نیز
اقدام نموده و یا از گزینه «فراخوانی از مخزن» برای انتخاب سواالت موجود در مخزن سواالت استفاده نمائید

در صورت انتخاب گزینه «فراخوانی از مخزن» صفحه ذیل برای شما نمایش داده خواهد شد که میتوانید تمامی سواالتی
که قبالً در مخزن سواالت تعریف کرده اید را مشاهده و بر اساس صالحدید برای آزمون فعلی استفاده نمائید

 -1نام درس در این قسمت مشخص می باشد
تکمیل این قسمت ها در صورت داشتن
تعداد زیادی از سواالت در مخزن برای
جستجو مورد نیاز می باشد

 -2انتخاب گروه سوال
 -3پس از انتخاب فیلتر ها انتخاب گزینه
«جستجو»

 -4سواالت در این قسمت
نمایش داده شده و شما می
توانید بر اساس صالحدید
تعدادی را انتخاب نمائید

 -5انتخاب گزینه افزودن برای اضافه کردن سوال به آزمون مدنظر

در صورت تعریف آزمون برای یک درس و قصد تعریف همان آزمون با همان مشخصات برای درس
دیگر می توانید با انتخاب این گزینه نسبت به کپی همان امتحان به این درس اقدام نمائید

انتخاب گزینه « کپی آزمون»

انتخاب گزینه از لیست و انتخاب گزینه کپی

انتخاب گزینه « فعال کردن آزمون»

توجه مهم  :پس از انجام تمامی مراحل قبل درصورت تصمیم به برگزاری آزمون حتما گزینه «فعال کردن آزمون» را انتخاب
نمائید .در غیر اینصورت با وجود قرارگرفتن در بازه زمانی تعیین شده آزمون برای دانشجو فعال نخواهد بود و دانشجو امکان
شرکت در آزمون را نخواهد داشت .الزم بذکر است در صورت تعیین تاریخ فعال سازی آزمون با وجود انتخاب این گزینه ،آزمون
در بازه زمانی مقرر شده برای دانشجو فعال خواهد شد و در صورت عدم تعیین بازه زمانی ،بالفاصله بعد از انتخاب گزینه فعال
کردن آزمون ،این آزمون برای دانشجو فعال خواهد شد

پس از اتمام مراحل قبل شما قادر خواهید بود تمامی آزمون های تعریف شده تا کنون
را در این قسمت مشاهده نموده و عملیات مدنظر را بر روی آزمون ها انجام دهید

در صورتی که دانشجویی به سواالت آزمون جواب نداده باشد شما با انتخاب این گزینه
امکان ویرایش سواالت را خواهید داشت ولی پس از پاسخدهی دانشجویان به سواالت
با انتخاب این گزینه صفحه «جزئیات آزمون» برای شما نمایش داده خواهد شد
با انتخاب این گزینه امکان ویرایش تاریخ های مربوط به جزئیات آزمون نمایش داده
خواهد شد
این گزینه امکان حذف آزمون را میسر می کند ،در صورت تمایل به حذف به پیام
هایی که از طریق سیستم به شما نمایش داده خواهد شد توجه نمائید
با انتخاب این گزینه صفحه مربوط به وارد کردن نمرات برای شما نمایش داده خواهد شد که در صفحه بعد توضیح داده شده است

پس از انتخاب گزینه «وارد کردن نمرات» این صفحه نمایش داده خواهد شد که در آن اطالعات
تمامی دانشجویان درس مورد نظر در آزمون تعریف شده بصورت یکجا نمایش داده می شود
مشخصات دانشجویان

وضعیت شرکت دانشجویان در امتحان
دلیل پایان آزمون ( اعم از
اتمام زمان یا ثبت پایان
امتحان توسط خود دانشجو)

با انتخاب این گزینه فعالیت
دانشجو در سامانه از هنگام
ورود به آزمون تا انتهای فعالیت
ایشان قابل مشاهده است

مشاهده سواالت و جواب های داده
شده توسط دانشجو

 -1انتخاب گزینه « دادن نمره»

با انتخاب این گزینه امکان وارد
کردن نمره برای دانشجوی مد
نظر میسر خواهد بود
 -2وارد کردن نمره در این قسمت
 -3امکان ثبت بازخود از آزمون جهت مشاهده دانشجو از این قسمت
امکان پذیر است
 -4انتخاب گزینه ثبت نمره

پس از ثبت نمره برای دانشجو مشخصات آزمون برای دانشجوی مدنظر بدین شکل نمایش
داده خواهد شد که رنگ سبز نشان دهنده قبولی در آزمون و رنگ قرمز نشان دهنده عدم
قبولی در آزمون طبق نمره قبولی تنظیم شده در قسمت جزئیات ازمون می باشد

در صورتی که به هر دلیل بنابر تشخیص استاد نیاز به شرکت مجدد دانشجوی مدنظر در آزمون وجود داشته باشد می توانید
با انتخاب این گزینه «ریست کردن آزمون» امکان شرکت در آزمون را برای بار دیگر برای دانشجو امکان پذیر نمائید.
امکان ریست کردن آزمون برای همه یا برای چند دانشجو در گزینه های باالی صفحه نیز امکان پذیر می باشد

انتخاب گزینه « ایجاد آزمون خودکار»

توجه :تا کنون به شرح قسمت « ایجاد آزمون» پرداختیم .هم اکنون به شرح قسمت «ایجاد آزمون خودکار» می پردازیم .در نظر داشته باشید برای
ایجاد آزمون خودکار بایستی تعدادی سوال در قسمت مخزن سواالت طبق توضیحات داده شده در صفحات قبل جهت استفاده در این قسمت
تعریف نمائید .ضمنا در این نوع از آزمون امکان استفاده از سواالت تشریحی بدلیل محاسبه نمره بصورت خودکار توسط سامانه میسر نخواهد بود
و سواالت از بین سواالت غیر تشریحی مخزن سواالت انتخاب شده و برای دانشجو نمایش داده خواهد شد و بالفاصله پس از اتمام آزمون نمره
برای دانشجو قابل مشاهده خواهد بود

جهت نمایش توافقنامه قبل از شروع آزمون می توانید با انتخاب گزینه «توافقنامه» به روش زیر
اقدام نمائید .این قسمت اختیاری است و درصورت صالحدید و نیاز می تواند فعال گردد

 -1انتخاب گزینه «توافقنامه»

 -2نوشتن توافقنامه و انتخاب گزینه ثبت

 -3تکمیل اطالعات
مورد نیاز
 -1تکمیل اطالعات مورد
نیاز در این قسمت

 -2انتخاب گزینه «بعدی»

 -4انتخاب گزینه مورد نظر در کادر و
انتخاب گزینه «افزودن»

 -5انتخاب گزینه های مد نظر

 -6انتخاب گزینه «ذخیره»

آزمون تعریف شده بسته به انتخاب های انجام شده بدین شکل برای دانشجو نمایش داده خواهد شد

انتخاب گزینه « ایجاد آزمون خودکار تک جوابی»

توجه :در این نوع آزمون هم بایستی تعدادی سوال تک جوابی ( تستی) در مخزن سواالت تعریف گردد تا سامانه بصورت خودکار بر اساس
تنظیمات ،از سواالت مربوطه تعدادی را برای آزمون مد نظر انتخاب نماید .تفاوت این آزمون با آزمون خودکار این است که در این نوع از آزمون
فقط سواالت تک جوابی ( تستی) از طریق سامانه انتخاب خواهند شد و بقیه سواالت در نظر گرفته نمی شوند و همانند آزمون خودکار نمره آزمون
دانشجو بالفاصله پس از ثبت پایان آزمون از طرف دانشجو ،محاسبه و برای استاد و دانشجو نمایش داده می شود

 -3تکمیل اطالعات
مورد نیاز
 -1تکمیل اطالعات مورد
نیاز در این قسمت

 -4توجه :از بین گزینه ها
حتما گزینه چند گزینه
ایی تک جوابی را انتخاب
نمائید

 -2انتخاب گزینه «بعدی»

 -5انتخاب گزینه «افزودن»

 -6انتخاب گزینه های مد نظر

 -7انتخاب گزینه «ذخیره»

آزمون تعریف شده بسته به انتخاب های انجام شده بدین شکل برای دانشجو نمایش داده خواهد شد

دانشجویان از طریق این کادر نسبت به
پاسخگویی به سواالت استاد در زمان
تعیین شده اقدام خواهند نمود و در انتها
گزینه «خاتمه» را انتخاب خواهند نمود

پایان

