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مقدمه
پس از ورود به سامانه با نام کاربری استادی خود ماند شکل ذیل بلوک امتحانات در سمت راست خود مشاهده می نمایید
که ما قصد داریم نحوه مدیریت بانک سوال و برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم در قالب پنج گام به شما اساتید
محترم آموزش دهیم:

قبل از هرچیزی شما را با گزینه های این بلوک آشنا می نماییم.

-1ایجاد مخزن:با استفاده از این گزینه شما می توانید یک مخزن
سوال در بانک سوال اضافه نماید
-2لیست مخازن:با استفاده از این گزینه شما می توانید لیست
مخازن بانک سواالت را مشاهده نمایید.
-3اضافه کردن سوال:با استفاده از این گزینه شما می توانید
سواالت خود را به مخازن بانک سوال اضافه نمایید.
 -4لیست سواالت:با استفاده از این گزینه می توانید سواالت خود
در بانک سواالت مشاهده و مدیریت نمایید.

گام اول:مدیریت مخزن سواالت
• اضافه کردن مخزن:
جهت اضافه کردن یک مخزن جدید به بانک سواالت طبق شکل ذیل اقدام می نماییم .فقط باید این نکته مد نظر
داشته باشیم که مخازن جدید را به هر درس متصل می نماییم تا بتوانیم دسته بندی سواالت به صورت مناسب
انجام دهیم.

 -1با کلیک بر روی گزینه ایجاد مخزن پنجره ایجاد مخزن مانند شکل فوق ظاهر می شود
 -2نام درسی که می خواهیم مخزن به آن ارتباط دهیم از لیست کشویی انتخاب می نماییم.
 -3در این مرحله نام مخزن جدید را وارد می نماییم.
 -4با کلیک بر روی ایجاد مخزن می توانید مخزن جدید در بانک سواالت ایجاد نماییم.
نکته:از مخزن می توانید برای بودجه بندی سواالت و همچنین تفکیک سواالت به سلیقه شخصی خود استفاده
نمایید.

• لیست مخازن:
در لیست مخازن  ،کلیه مخازنی که برای دسته بندی سواالت یا بودجه بندی کردن سواالت ایجاد کرده ایم را می
توانیم مشاهده و ویرایش نماییم.

-1برای مشاهده مخازن بانک سوال بر روی گزینه لیست مخازن کلیک می نماییم
 -2لیست د روس این ترم در لیست مخازن مشاهده می نمایید با کلیک بر روی نام هر درس ،مخازن آن قابل
مشاهده می باشد
-3در این قسمت نام تمامی مخازن موجود در هر درسی مشاهده می نماییم.

نکته

 :برای مشاهده مخازن هر درس باید بر روی نام درس در لیست درختی کلیک نمایید

گام دوم :سوال ها
• اضافه کردن سواالت:
در این قسمت سواالت به بانک سوال اضافه می نمای یم .در ابتدای برای اضافه کردن هر سوال باید ابتدا نام درس
و مخزنی که در گام اول ایجاد شد را طبق مراحل ذیل انتخاب نمایید.

-1بر روی گزینه اضافه کردن سوال کلیک نمایید
-2در کادر کشویی لیست دروس این ترم مشاهد می نمایید ،درسی که می خواهید سوال به آن درس اختصاص
دهید را انتخاب کنید.
-3در این مرحله نام مخزنی را که در گام اول در درس ایجاد نمود ه اید را انتخاب نمایید.
-4نوع سختی سوال را بر اساس آسان ،متوسط و سخت انتخاب می نماییم
-5در این قسمت نوع سوال که چند گزینه ای یا تشریحی است را مشخص می نماییم.
-6متن سوال در این کادر وارد می نماییم.

-7جهت اضافه کردن فرمول ریاضی  ،بر روی گزینه متن سئوال کلیک می نماییم پنجره ای مانند شکل ذیل
مشاهده می نماید که مانند نمونه موجود در کادر  write you tex hereفرمول ها را بر اساس دستورات الک
تکس وارد می نمایم .خروجی را مشاهده می نمایید.
نکته :اگر با این دستورات آشنا نیستید می توانید با
کلیک بر روی گزینه  Tex documentationاز
کتابخانه  Texجهت تایپ فرمول ها استفاده نمایید.
پس از کلیک برروی دکمه  OKفرمول به متن سوال
اضافه می گردد.

-8با کلیک بر روی آپلود تصویر پنجره آپلود
تصویر ظاهر شده و شما می توانید با استفاده از
دکمه  choose fileفایل مورد نظر از رایانه
شخصی در متن سوال با زدن دکمه آپلود
تصویر اضافه نمایید
نکته :1
اگر از تصاویر بزرگ استفاده نمایید قالب سوال
به هم ریخته و امکان مشاهده سوال در موبایل و
یا تبلت نمی باشد.

-9برای اضافه کردن گزینه در سواالت چند گزینه ای از اضافه کردن گزینه استفاده کنید.
-10بارم سوال را در این کادر وارد نمایید.
 -11با کلیک بر روی دکمه ثبت سوال شما می توانید سوال مد نظر خود را به بانک سوال درس و مخزن ایجاد
شده اضافه نمایید.

لیست سواالت :
در این قسمت طبق مراحل ذیل می توانید سواالت موجود در بانک را مشاهده ،ویرایش و حذف
نمایید.

-1با کلیک بر روی گزینه لیست سواالت طبق شکل فوق پنجره لیست سواالت باز می شود
 -2نام مخزن که در گام اول ایجاد کردید انتخاب می نماییم.
 -3نام درس که مخزن ایحاد شده مشخص نمایید
-4بر اساس دسته بندی سواالت می توانید نوع دسته سوال از لحاظ آسان،متوسط و سخت را جهت مشاهده
انتخاب نمایید.
-5در این کادر سواالتی را که در قسمت های قبل فیلتر کردید قابل مشاهده می باشد
-6با زدن دکمه افزودن سوال می توانید سوال جدیدی به بانک سوال اضافه نمایید.
 – 7با کلیک بر روی دکمه خروجی می توانید از سواالت موجود خروجی اکسل تهیه فرمایید.

گام سوم :تعریف آزمون
❖ نحوه تعریف آزمون:
-1ابتدا از لیست درس های شما درس مورد نظر انتخاب کرده
-2مانند شکل ذیل از بلوک لیست آزمون بر روی دکمه افزودن آزمون کلیک می کنیم

•

در پنجره ایجاد آزمون مانند شکل ذیل اطالعات آزمون وارد می نمایم.
-1عنوان آزمون (نام آمون) وارد می نمایید
-2تاریخ برگزاری آزمون وارد نمایید
-3ساعت برگزاری آزمون به دقیقه و ساعت
مشخص نمایید
-4مدت زمانی که دانشجو وقت دارد به آزمون
پاسخ دهد را وارد نمایید
-5حداقل نمره قبولی وارد نمایید
-6برای ثبت اطالعات آزمون بر روی دکمه ایجاد
آزمون کلیک نمایید
-7جهت لغو تنظیمات بر روی دکمه لغو کلیک نمایید

نکته:1دانشجو باید در ساعت زمان برگزاری آمون که شما مشخص کرده اید حضور داشته باشد .در
غیر اینصورت از زمان کسر خواهد شد

نکته :2پس از سپری شدن مدت زمان  ،دانشجو امکان شرکت در آزمون ندارد

❖ گام چهارم :ویرایش محتوای آزمون
❖ اضافه کردن سوال از بانک سواالت
پس از تعریف آزمون موارد ذیل به لیست آزمون اضافه می شود

-1با کلیک بر روی نام آزمون وارد مشاهد تنظیمات و بانک سوال آزمون می شویم
-2با کیک بر روی دکمه حذف آزمون تعریف شده می توانیم آزمون را حذف نماییم.
-3می توانیم آزمون دیگری با کلیک بر روی افزودن آزمون تعریف نماییم.
-4این قسمت وضعیت آزمون را مشخص می نماید
با کلیک بر روی نام آزمون مانند شکل ذیل وارد پنجره تنظیمات آزمون می شویم.

-1جزئیات آزمون به ما نشان می دهد
 -2در پایان آزمون نمرات و لیست
شرکت کنندگان در ازمون به ما نشان
می دهد
-3بانک سواالت مربوط به درس می
باشد
 -4با زدن دکمه افزودن سوال می
توانیم سواالت از بانک سوال اضافه
نماییم

نکته:1تا زمانی که زمان آزمون شروع نشده است می توانید سوال به آزمون اضافه نمایید.
نکته : 2در صورتی که آزمون شروع شود و دانشجویی در آزمون شرکت کند دیگر امکان حذف آزمون نمی باشد

❖ افزودن سواالت ازبانک سواالت:
با زدن گزینه افزودن سوال پنجره مانند شکل ذیل مشاهده می نماید که شامل :

 -1با زدن دکمه افزودن سوال می توانید به بانک سوال متصل شوید و سواالت مورد نیاز به آزمون اضافه نمایید
نکته :1با کلیک بر روی عنوان سوال شما می توانید به جزییات سوال دسترسی داشته باشید
نکته :2در هر سوال شما فقط می توانید یک گزینه به عنوان پاسخ صحیح در نظر بگیرید

❖ تعریف سواالت تشریحی:
با انتخاب گزینه تشریحی پنجره ذیل مشاهده می نمایید که شامل:

-1
-2
-3
-4

با انتخاب این گزینه شما می توانید سوال تشریحی تعریف نمایید.
در کادر متن سوال عنوان سوال تشریحی را وارد نمایید.
در قسمت سوال بارم نمره وارد نمایید.
با زدن دکمه ثبت سوال می توانید سوال تشریحی مورد نظر را به بانک سوال اضافه نمایید

نکته:در صورت شروع زمان آزمون ،دیگر امکان حذف یا ویرایش سوال وجود ندارد.

❖ مشخص کردن وضعیت آزمون:
در قسمت وضعیت آزمون با سه رنگ

ززد  .قرمز و سبز وضعیت آزمون مشخص می نماید

وضعیت اول :هنوز زمان آزمون شروع نشده

وضعیت دوم:مدت زمان آزمون به پایان رسیده ،دیگر امکان شرکت در آزمون نمی باشد

وضعیت سوم:زمان آزمون فرا رسیده و دانشجو می تواند در آزمون شرکت نماید.

نکته  :در حالت وضعیت اول امکان ویرایش یا اضافه کردن سوال وجود دارد ولی در وضعیت 2و 3دیگر امکان حذف یا
ویرایش سوال وجود ندارد.

گام پنجم:

❖ تصحیح سواالت تشریحی:
جهت تصحیح سواالت تشریحی زمانی که آزمون در وضعیت ( 3پایان زمان آزمون) قرار گرفت بر روی
آزمون مورد نظر کلیک کرده و وارد تنظیمات آزمون می شویم از لیست شرکت کنند گان در آزمون دانشجو
مورد نظر انتخاب کرده و صفحه مانند شکل ذیل مشاهده می نمایید .

-1در این کادر جوابی که دانشجو پاسخ داده مشاهده می نمایید.
-2در این قسمت نمره کسب شده دانشجو از سوال را وارد می نمایید.
 -3با زدن ثبت نمره ،نمره این سوال برای دانشجو منظور می گردد.

❖ ورود سواالت از طریق فایل اکسل:
جهت ورود سواالت از طریق فایل اکسل شما ابتدا از طریق دکمه دانلود فایل نمونه فایل اکسل نمونه دریافت و
اطالعات آن را در کامپیوتر خود تکمیل و ذخیره می نمایید و سپس در سامانه بر روی دکمه choose file
کلیک کرده و فایل اکسل سواالت را از داخل کامپیوتر انتخاب کرده و آن را آپلود نمایید.

با آرزوی موفقیت

