معرفی آزمونساز برخط همصدا

مقدمهای بر لزوم طراحی آزمونساز برخط همصدا
ک سانی به نوعی با آموزش سر و کار دارند آزمون برای آنها یکی از مهمترین مراحل کار به شمار می رود ب سیاری از آنها
ممکن است به روش ستنتی و روی ورقه این کار را انجام دهند اما حداقل برای یک بار هم که شتد به فکر استتداد از
سی ستم آزمون الکترونیکی برخط(آنالین) افتاد اند؛ سی ستمی که بتواند از شاگردان آنها آزمون بگیرد بدون اینکه نیازی
به مواردی چون چاپ سواالت و تصحیح توسط انسان داشته باشد .چرا که اجرای آزمون سنتی دردسرهای خاص خود را
دارد از جمله اینکه زمان و هزینه زیادی برای ت صحیح این آزمونها صرف می شود چرا که نیاز به یک یا چندین نیروی
متخصتتتا دارد که اوالا تامین این نیرو نیاز به زمان و هزینه دارد و در مرحله بعدی نیروهای متخصتتتا نیز باید مدت
زمانی را صرف تصحیح ورقه های امتحانی

بنمایند.

با توجه به آنچه گدته شد وجود یک آزمونساز آنالین بسیار ضروری به نظر میرسد که آزمونساز برخط هم صدا یکی از
برترین آزمونستتازها در این نوع میباشتتد .همچنین قابل ذکر اس ت که ما در زمینه طراحی آزمونستتازهای الکترونیکی
دارای سابقه درخشانی هستیم و آزمونساز تح ویندوز و اندروید را پیش از این توسعه داد بودیم.
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روش توسعه
آزمونساز برخط همصدا برپایه سیستم مدیری محتوای محبوب وردپرس توسعه یافته اس .

امکانات کلی
 برگزاری آزمونهای چهار گزینهای یا کمتر از  4گزینه
 برگزای آزمون در تاریخ خاص
 برگزاری آزمون به صورت دور ای
 امکان تغییر فرمول تصحیح ماد امتحانی
 امکان نمایش پاسخنامه تشریحی
 رتبهبندی براساس نمر کل آزمون و نمر یک ماد امتحانی
 اخذ مبلغ در ازای اشتراک زمانی آزمون
 محدود کردن دسترسیهای کاربران
 قابلی پرداخ ریالی و ارزی
 امکان ارسال اطالعیه به کاربر یا مدیر سای بعد از آزمون
 دارای تنظیمات پیشرفته و ...
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امکانات ویژه بخش مدیریت آزمونساز برخط همصدا
 .1امکان تعریف آزمون با امکاناتی نظیر :تعیین نام ،شرح کوتا  ،قیم  ،عکس شاخا ،وضعی نمر مندی ،نحو
فراخوانی ترتیبی یا تصادفی ،تعداد دفعات مجاز برای شرک در آزمون توسط هر آزمون دهند  ،فعال و غیر
فعال کردن آزمون
 .2امکان حذف یا ویرایش آزمون
 .3امکان تعریف مواد امتحانی با امکاناتی نظیر :تعیین نام ،شرح کوتا  ،عکس شاخا ،تعداد سواالت امتحانی از
بین سواالت موجود ،تعیین زمان ،فعال کردن یا غیر فعال کردن پاسخنامه
 .4امکان تعریف فرمول برای تصحیح هر ماد امتحانی به صورت جداگانه
 .5امکان حذف یا ویرایش مواد امتحانی
 .6امکان تغییر ردیف آزمونها ،مواد امتحانی و سواالت
 .7امکان دستهبندی و برچسبگذاری آزمونها
 .8امکان افزودن سواالت با امکان درج شرح سواالت برای نمایش در پاسخ نامه
 .9امکان استداد از ویرایشگر پیشرفته در هنگام افزودن سواالت
 .11امکان افزودن انواع فایلهای چند رسانه ای به متن سواالت و پاسخها
 .11وارد کردن سواالت به صورت دسته جمعی از فایل اکسل
 .12امکان جستجو در بین آزمونها ،مواد امتحانی و سواالت
 .13دارای درگا پرداخ اینترنتی جه پرداخ هزینه آزمون به صورت آنالین
 .14امکان گزارشگیری از آزمونهای انجام شد
 .15قابلی صدور کارنامه برای آزموندهندگان
 .16دارای تنظیمات جه شخصیسازی برخی از موارد
 .17امکان گزارشگیری از پرداختها با نمایش جزئیات
 .18دارای چندین درگا پرداخ آنالین
 .19و …

امکانات ویژه بخش کاربری آزمونساز برخط همصدا
 .1دسترسی آسان به آزمونها از طریق اینترن  ،اینتران و شبکههای محلی
 .2امکان اجرای آزمون بر روی کامپیوتر ،گوشی و تبل با انواع سیستم عاملها
 .3پرداخ هزینه آزمون به صورت آنالین
 .4امکان استداد از عکس در طراحی سواالت
 .5امکان استداد از فایلهای صوتی و تصویری در طراحی سواالت
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 .6زمان شمار خودکار آزمون
 .7تصحیح خودکار و عدم نیاز به نیروی متخصا جه تصحیح پاسخها
 .8امکان نمایش پاسخنامه تشریحی به کاربر با اجاز مدیر آزمون
 .9امکان مشاهد سوابق آزمون(آزمونهای قبلی)
 .11رتبهبندی آزموندهندگان
 .11امکان مشاهد سوابق پرداخ ها
 .12و ...
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برای مشاهد سایر امکانات ،دموی آنالین آزمونساز را مشاهد کنید.
نام کاربریdemo :
رمز عبورN7v18HD1549 :
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