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بخش اول
تعریف آزمون
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جهت تعریف آزمون ،میبایست مراحل زیر را بصورت مرتب و پشت سرهم انجام دهید.
ابتدددا وارد سددامانی مدددیریت یددادآیرس بددی آدر

 lms.pnu.ac.irشدددو و بددا اسددتزادو از احساددات حسدداو دداربرس ددود وارد

سامانی شوید.
در صزحی اصلی سامانی روس انوان درسی ی قصد برآزارس آزمون براس آن را دارید ،لیک نمائید.

تصویر شمارو – 1صزحی اصلی سامانی

3

در صددزحی اصددلی در  ،در ددادر میددانیف بددایس صددزحی لیددک نمددودو و آزینددی "آزمددون" و سد ل نینددک "انتخدداو آزمددون" را
انتخاو نمائید.

تصویر شمارو – 2صزحی اصلی در
در پنل باز شدو ،آزینی "مدیریت آزمون" را انتخاو نمائید تا وارد سامانی تعریف آزمون شوید.

تصویر شمارو -3پنل انتخاو آزمون
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باتوجی بی حراحی این سامانی شما ایدن امادان را داریدد دی ابتددا سدزایت آزمدونی را در سدامانی ه دت نمدودو و سد ل اقددام بدی
تعریف آزمون نمائید .در اینصورت ،این امادان بدراس شدما هدراهم اسدت دی هدر تدرم از مجموادی سدوایت ترمهداس ق دل نیدز در
آزمون ود استزادو نمائید.
بدین منظور ،در صزحی اصلی سامانی آزمون ،روس آزینی "بانک سزایت" جهت اهزودن سزایت آزمونی لیک نمائید.

تصویر شمارو -4صزحی اصلی سامانی آزمون
در صزحی بانک سزایت ،روس آزینی اهزودن آروهی لیک نمائید.

تصویر شمارو – 5بانک سزایت
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در لیددی صددزحات مربددو بددی اهددزودن آروهددی سددزایت ،مخددادیر واسددتی شدددو را دقیخددا متدداب بددا تو ددیحات زیددر تامیددل
نمائید.

تصویر شمارو – 6اهزودن آروهی سزایت (انتخاو هایل)
 -1نوع سوال  :چند آزینی اس تک جوابی
 -2تعداد آزینی ها 4 :
 -3نوع هایل ا سل :متاب با هایل  excelمورد استزادو در تهیی سزایت
 -4هایل ا سل  :یک هایل ا سل داراس مشخصات زیر
 1-4انوان ستون ها بی ترتیب بی صورت زیر باشد:
(متن سزال ،آزینی ،1آزینی ،2آزینی ،3آزینی ،4شمارو آزینی پاسخ ،درجی سختی ،بهم ریختگی)

تصویر شمارو – 7هرمت هایل  Excelحاوس سزایت


درجی سختی سوال از  1بی معنی سادو تا  3بی معنی دشوار می باشد.



در سددتون بهددم ریختگددی سددزایت ،مخدددار  1بددی معنددی بهددم ریختگددی آزینددی هددا و  0بددی معنددی ادددم بهددم
ریختگی میباشد.

 -5انتخاو آزینی "نام ستونها در اونین ردیف تنظیم شدو است"
-6

لیک روس د می "مرحلی بعد"
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درصزحی تنظیم ستونها لیی مخادیر را دقیخا متاب با موارد موجود در تصویر شمارو 8تنظیم نمائید.

تصویر شمارو – 8اهزودن آروهی سزایت (تنظیم ستونها)
در پایان ،روس آزینی "ورود احساات" لیک نمائید.
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در بازآشت بدی صدزحی اصدلی باندک سدزایت ،روس آزیندی "صدزحی اصدلی" لیدک نمائیدد تدا بدی صدزحی اصدلی سدامانی منتخدل
شوید.

تصویر شمارو – 9بانک سزایت
در صزحی اصلی سامانی آزمون ،روس آزینی "سامانی آزمون" لیک نید.

تصویر شمارو – 10صزحی اصلی سامانی آزمون
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در صزحی سامانی آزمون (صزحی تعریف آزمون) روس آزینی اهزودن لیک نمائید.

تصویر شمارو – 11سامانی آزمون (تعریف آزمون)
در صزحی تعریف آزمون  ،موارد واستی شدو را دقیخا متاب با تو یحات موجود در صزحی بعد تامیل نمائید.

تصویر شمارو – 12تعریف آزمون
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تو یحات مربو بی تب تعریف آزمون :
 -1انوان  :یک انوان انتخابی براس آزمون مورد نظر
 -2نوع آزمون  :آزمون هابدت بدا سدزال تصدادهی (امادان انتخداو اندواع دیگدر آزمدون نیدز وجدود دارد دی درصدورت
انتخاو آنها تعریف نهایی آزمون می متزاوت واهد بود)
 -3محاس ی نمرو آزمون  :میزان نمرو آزمون ،ح

نظر استاد

 -4نمرو رند شود بی  :هریک از مخادیرس ی مد نظر استاد در

میباشد.

 -5تاریخ شروع و پایان مهلت  :این دو هیلد باهم ،تعیین نندو بازو اماان شر ت دانشجو در آزمون میباشند.
 -6آزیی هاس مدت زمان متاب تصویر صزحی ق ل تنظیم شود.
 -7سایر آزینیهاس این صزحی متاب با تصویر صزحی ق ل تنظیم شوند.
در پایان روس د می "مرحلی بعد" لیک نید.
در صزحی انتخاو "سزایت" بصورتی ی در صزحی بعد بیان شدو امل نمائید.

تصویر شمارو – 13انتخاو سزایت
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 -1ابتدددا بددا اسددتزادو از هیلترهدداس موجددود در بددایس صددزحی و نهایتددا لیددک روس د مددی "نمددای " بددازو سددزایت مددورد
نظر ود را هرا وانی نمائید.
 -2سزایت مورد نظر ود را انتخاو نمودو و روس د می "اهزودن بی آزمون" لیک نمائید.
 -3درپایان روس د می "مرحلی بعد" لیک نمائید.
در صزحی "تامیل احساات" موارد واستی شدو را همانند نمونی زیر تامیل نمائید.

تصویر شمارو – 14تامیل احساات
در پایان روس د می "ه ت نهایی" لیک نمائید .با این ار ،شما بی صزحی اصلی تعریف آزمون باز واهید آشت.

تصویر شمارو – 15سامانی آزمون (تعریف آزمون)
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ا نون آزمون ایجاد شدو ونی غیر هعال است جهت هعال شدن آزمون موارد زیر را انجام دهید.
 -1در ستون پروندوهاس مجاز روس انوان "پروندوهاس مجاز" لیک نمائید.

تصویر شمارو – 16پروندوهاس مجاز
در پنجرو باز شدو تیک آزینی "شمارو پروندوهاس مجاز" را برداشتی و روس د می ذ یرو لیک نمائید.
 -2با استزادو از آزینی انتخداو (اسمدت مربدم سدمت راسدت در هدر ردیدف) آزمدون مربوحدی را انتخداو نمدودو سد ل بدا
استزادو از  ComboBoxپائین جدول ،و عیت آزمون مربوحی را بی "هعال" تغییر دهید.

تصویر شمارو – 17تغییر و عیت آزمون
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تدا ایددن مرحلددی ،شددما موهد شدددو ایددد یددک آزمددون را در سدامانی مدددیریت آزمددونهددا ایجدداد نمائیدد ونددی هنددوز اماددان شددر ت
دانشددجویان در آن وجددود ندددارد .جهددت هعددال شدددن آزمددون و برقددرارس اماددان تعریددف آن در سددامانی مدددیریت یددادآیرس
( )LMSیزم است تا آن را در سامانی مدیریت یادآیرس ( )LMSنیز تعریف نمائید.
مجددددا وارد سددامانی مدددیریت یددادآیرس شدددو و در صددزحی اصددلی در  ،در ددادر میددانیف بددایس صددزحی لیددک نمددودو و آزینددی
"آزمددون" و س د ل نینددک "انتخدداو آزمددون" را انتخدداو نمائیددد .در پنددل بدداز شدددو ،در سددتون "انتخدداو آزمددون" آزمددونی ددی
ایجاد نمودو اید را انتخاو نمائید.

تصویر شمارو – 18پنل انتخاو آزمون
پل از انتخاو آزمون مربوحی یک تو یح مختصر در صوص آن نوشتی و روس د می انتشار لیک نمائید.

تصویر شمارو – 19ه ت نهایی آزمون
13

پل از لیک بر روس د می "انتشار" ه ت آزمون بی پایان رسیدو و در زمان مخرر بصورت ود ار برآزار واهد شد.

تصویر شمارو – 20نمای

آزمون در سامانی مدیریت یادآیرس ()LMS
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بخش دوم
مشاهده نتایج آزمون

15

جهت مشاهدو نتایج ،ابتدا ح

روش آزتی شدو در صزحات 1و ، 2وارد سامانی آزمون شوید.

پددل از ورود بددی سددامانی و مشدداهدو صددزحی اول آزمددون (تصددویر شددمارو  ، )4در نددوار آدر
را تددا لیددد وا و " "adminنگددی داشددتی و مددابخی آدر
سامانی آزمون (تصویر شمارو  ،)22نمای

مرورآددر رایانددی ددود ،نینددک آدر

را پدداو نمددودو و لیددد " "Enterرا هشددار دهیددد تددا صددزحی مدددیریت

دادو شود.

تصویر شمارو -21صزحی اصلی سامانی آزمون
در صزحی مدیریت سامانی آزمون ،روس آزینی "آزارشات" لیک نید تا بی صزحی ا ذ آزارش منتخل شوید.

تصویر شمارو -22صزحی مدیریت سامانی آزمون
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در صزحی آزارشات بی ترتیب نمای

دادو شدو در تصویر زیر ،امل نید.

تصویر شمارو -23صزحی مدیریت سامانی آزمون
 -1با توجی بی نوع آزمون برآزار شدو ،آزینی مناسب را انتخاو نمائید «غان ا آزینی "آزمون" را انتخاو می نیم».
 -2درصورت زیاد بودن تعداد آزمونهاس برآزار شدو ،با استزادو از انوانی ی در زمان ایجاد آزمون براس آن درنظر آرهتیاید،
و انتخاو آزینی"شامل" نیست جستجو را محدود نید.
 -3اماان مرتب سازس نیست براسا

تاریخ برآزاس آزمون مک وبی جهت یاهتن آزمون مورد نظر می باشد .جهت این

ار اهیست روس انوان "مهلت شر ت" در ستون مربوحی لیک نید .با اونین لیک بصورت نزونی و با لیک مجدد
بصورت صعودس مرتب سازس واهد شد.
 -4پل از پیدا ردن آزمون مربوحی روس نینک "مشاهدو آزارش" در ستر مربو بی آن آزمون لیک نید.
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دادو شدو در شال زیر وجود دارد و هم

در صزحی آزارش مربو بی آزمون مورد نظر  ،هم اماان مشاهدو آزارش بصورت نمای

می توان بی شیووهاس مختلف از آزارش موجود روجی بی هرمت هایل  Excelتهیی نمود .براس تهیی روجی  Excelاهیست تا
روس هریک از آیانهاس نمای

دادو شدو در تصویر زیر لیک نمائید.

تصویر شمارو -24صزحی آزارش آزمون اص
تو یح در مورد آزینیهاس مربو بی روجیهاس : Excel
-1

آزارش نتایج آزمون اربران

-2

روجی  Excelسزایت و جواوها

-3

روجی ا سل پاسخهاس اربران

-4

روجی ا سل پروهایل اربران

-5


حد ا ثر تعداد ر وردها در هایل روجی
درصددورتیای تعددداد دانشددجویان شددر ت نندددو بیشددتر از تعددداد درا شدددو در ایددن ددادر باشددد .احساددات
بر دی از شددر ت ننددآان در آزمددون ،در ایدن هایددلهدا نمددای
اهیست ادد بزرآترس (بی

دادو نخواهدد شددد .بدراس رهددم ایدن مشددال

از تعداد شر ت نندآان) را وارد نید.
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