راهنمای استفاده از قالبهای استاندارد طراحی آزمونهای الکترونیکی
الف  -طراحی سؤاالت در فایل word
 )1قبل از طراحی و تایپ سؤاالت ،سربرگ مربوط به هر آزمون تکمیل گردد.
 )2هر سوال در یک جدول مستقل طرح گردد.
 )3در سطر اول از هر جدول سؤال ،نام آزمون مربوطه درج میگردد.
 )4درج عالمت * در گوشه سمت راست سطر اول از هر جدول سؤال ،به این معنی است که سؤال مذکور از
جمله سؤاالت تراز می باشد.
 )5شماره سؤال و گزینهها به عنوان مرجع آنالیز سؤاالت در نظر گرفته میشود لذا درج شماره و لحاظ
نمودن هر چهار گزینه الزامی است.
 )6افزایش ارتفاع جداول سؤال به دلیل طوالنی بودن متن سؤال اشکالی ایجاد نخواهد کرد.
 )7تعداد جداول درج شده در هر صفحه ،صرفاً به منظور سهولت کار میباشد لذا در صورت کم یا زیاد شدن
تعداد جدولها یا خالی ماندن آنها ،اشکالی در بارگذاری سواالت رخ نمیدهد( .تعداد سؤاالت ورودی به
تعداد جداول است)
 )8ورود اطالعات منبع اختیاری می باشد.

ب  -طراحی پاسخنامه در فایل word

 )1فونت کل صفحه کلید یا پاسخنامه آزمون  B Nazaninو سایز آن  8میباشد.
 )2پاسخهای صحیح میبایست صرفاً با اعداد  1تا  4به شکل زیر در پاسخنامه درج گردد.
(

الف=1

،

ب=2

،

ج=3

،

د=4

)

 )3از درج حروف الفبا (الف ،ب،ج  ،د) به عنوان گزینه صحیح در کلید پاسخنامه اجتناب گردد.

محل درج گزینه صحیح در پاسخ نامه

شماره سؤاالت

ج  -آمادهسازی لیست شرکتکنندگان آزمون در فایل Excel

 )1قالب استاندارد لیست اسامی شرکت کنندگان آزمون به شکل ذیل میباشد.
 )2تکمیل اطالعات در بخش مشخص شده با نوار قرمز رنگ (نام ،نامخانوادگی ،شماره دانشجویی ،جنسیت،
کدملی ،کدکاربری و رمز ورود) الزامی میباشد.
 )3توصیه میگردد به منظور سهولت در مراحل بعدی آزمون (صدور کارنامه ،اطالعرسانی و  )...بخش
مشخص شده با نوار سبز رنگ نیز تکمیل گردد.
 )4جنسیت شرکتکنندکان به منظور نتایج آماری لحاظ گردیده لذا در قسمت  ،Genderبرای
شرکتکنندگان مذکر عدد  1و برای شرکت کنندگان مؤنث عدد  0درج گردد.
 )5به منظور تسهیل در امور برگزاری آزمون ،میتوان از شماره دانشجویی ) (Employee IDبه عنوان
کدکاربری ) (User Nameو از کدملی ) (National Codeبه عنوان رمزعبور ) (Passwordاستفاده
نمود لذا برای اینکار میبایست اطالعات ستونهای مذکور به صورت یکسان تکمیل گردد.
 )6برای آن دسته از شرکتکنندگانی که فاقد کدملی میباشند ( مانند اتباع خارجی و  )...با مسئول آزمون
هماهنگی الزم به عملآید.

