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 صداساز برخط همآزمون یبر لزوم طراح یاقدمهم

سان سر و کار دارند آزمون برا یبه نوع یک شمار م نیاز مهمتر یکیآنها  یبا آموزش  س یمراحل کار به  ا از آنه یاریرود ب

بار هم که شتد  به فکر استتداد  از  کی یکار را انجام دهند اما حداقل برا نیورقه ا یو رو یممکن است  به روش ستنت

شاگردان آنها آزمون بگ یستمیس ؛اند( افتاد نیبرخط)آنال یکیآزمون الکترون ستمیس  یازین نکهیبدون ا ردیکه بتواند از 

خاص خود را  یدردسرها یآزمون سنت یتوسط انسان داشته باشد. چرا که اجرا حیچون چاپ سواالت و تصح یبه موارد

صح یبرا یادیز نهیزمان و هز نکهیدارد از جمله ا صرف م نیا حیت  یروین نیچند ای کیبه  ازیشود چرا که ن یآزمونها 

مدت  دیبا زیمتخصتتتا ن یروهاین یدارد و در مرحله بعد نهیبه زمان و هز ازین روین نیا نیمتخصتتتا دارد که اوالا تام

 .ندیبنما یامتحان یورقه ها حیحرا صرف تص یزمان

از  یکیصدا ساز برخط همکه آزمون رسدیبه نظر م یضرور اریبس نیساز آنالآزمون کیتوجه به آنچه گدته شد وجود  با

 یکیالکترون یستتازهاآزمون یطراح نهیقابل ذکر استت  که ما در زم نی. همچنباشتتدینوع م نیستتازها در اآزمون نیبرتر

 .میتوسعه داد  بود نیاز ا شیرا پ دیو اندرو ندوزیساز تح  وو آزمون میهست یسابقه درخشان یدارا
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 توسعهروش 

 توسعه یافته اس . وردپرسسیستم مدیری  محتوای محبوب صدا برپایه ساز برخط همآزمون

 کلی امکانات 

 گزینه 4یا کمتر از  ایگزینهچهار های آزمونرگزاری ب 

  آزمون در تاریخ خاصبرگزای 

 ایآزمون به صورت دور رگزاری ب 

  د  امتحانیتغییر فرمول تصحیح ماامکان 

  نمایش پاسخنامه تشریحیامکان 

 ینیک ماد  امتحا نمر  کل آزمون و نمر  بندی براساسرتبه 

  آزموناشتراک زمانی مبلغ در ازای اخذ 

  های کاربرانکردن دسترسیمحدود 

   ارزی ریالی و پرداخ قابلی 

  ارسال اطالعیه به کاربر یا مدیر سای  بعد از آزمونامکان 

  و ... تنظیمات پیشرفتهدارای 
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 صداساز برخط همآزمون تیریبخش مد ژهیامکانات و

نحو   ،ینمر  مند  یعکس شاخا، وضع م ،ینام، شرح کوتا ، ق نیی: تعرینظ یآزمون با امکانات فیتعر امکان .1

 ریشرک  در آزمون توسط هر آزمون دهند ، فعال و غ یتعداد دفعات مجاز برا ،یتصادف ای یبیترت یفراخوان

 فعال کردن آزمون

 آزمون شیرایو ایحذف  امکان .2

از  ینام، شرح کوتا ، عکس شاخا، تعداد سواالت امتحان نیی: تعرینظ یبا امکانات یمواد امتحان فیتعر امکان .3

 نامهفعال کردن پاسخ ریغ ایزمان، فعال کردن  نییسواالت موجود، تع نیب

 به صورت جداگانه یهر ماد  امتحان حیتصح یفرمول برا فیتعر مکانا .4

 یمواد امتحان شیرایو ایحذف  امکان .5

 و سواالت یها، مواد امتحانآزمون فیرد رییتغ امکان .6

 هاآزمون گذاریبندی و برچسبدستهمکان ا .7

 در پاسخ نامه شینما یافزودن سواالت با امکان درج شرح سواالت برا امکان .8

 در هنگام افزودن سواالت شرفتهیپ شگریرایاستداد  از و امکان .9

 به متن سواالت و پاسخها یچند رسانه ا یلهایافزودن انواع فا امکان .11

 اکسل لیاز فا یکردن سواالت به صورت دسته جمع وارد .11

 و سواالت یها، مواد امتحانآزمون نیجستجو در ب امکان .12

 نیآزمون به صورت آنال نهیجه  پرداخ  هز ینترنتیدرگا  پرداخ  ا یدارا .13

 انجام شد  یهااز آزمون یریگزارشگ نامکا .14

 دهندگانآزمون یصدور کارنامه برا  یقابل .15

 از موارد یبرخ یسازیجه  شخص ماتیتنظ یدارا .16

 اتیجزئ شیاز پرداختها با نما یریگزارشگ امکان .17

 آنالین داخ  درگا  پر ندینچ یدارا .18

 … و .19

 صداساز برخط همآزمون یبخش کاربر ژهیو امکانات

 یمحل یهاو شبکه نتران یا نترن ،یا قیآسان به آزمونها از طر یدسترس .1

 عاملها ستمیو تبل  با انواع س یگوش وتر،یکامپ یآزمون بر رو یاجرا امکان .2

 نیآزمون به صورت آنال نهیهز پرداخ  .3

 سواالت یاستداد  از عکس در طراح امکان .4

 سواالت یدر طراح یریو تصو یصوت یهالیاستداد  از فا امکان .5
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 شمار خودکار آزمون زمان .6

 هاپاسخ حیمتخصا جه  تصح یرویبه ن ازیخودکار و عدم ن حیتصح .7

 آزمون ریبه کاربر با اجاز  مد یحینامه تشرپاسخ شینما امکان .8

 (یقبل یمشاهد  سوابق آزمون)آزمونها امکان .9

 دهندگانبندی آزمونرتبه .11

 هامشاهد  سوابق پرداخ  امکان .11

 ... و .12
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 را مشاهد  کنید. سازدموی آنالین آزمون ات،مشاهد  سایر امکانبرای 

 demo :ینام کاربر
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