
  راهنماي آزمون آنالین
  هزاران تست همراه

 و جذاب ترین امکانات قرار داده شده در سایت هزاران تست همراه  یکی از قابل توجه ،پرکاربرد
 .آزمون آنالین می باشد

که بااستفاده از این پنل شما می توانید هرگونه و هرتعداد آزمونی که مد نظر و مورد 
  .نمایید و کاربرین شما در آن شرکت نماییندنیازکاربران شماست را برگزار 

اکنون که صرف هزینه کمتر و زمان کمتر جزو فاکتور هاي اصلی همه کار بران و مخاطبین ما 
براي فعالیت هاي خود می باشد این موضوع در هدف تدوین و طراحی این قسمت از سایت مد 

هم از آموزش، ما نیز نقطه تمرکزو نظر قرار داده شده است،تا هم چنین در این راستا و بخشی م
در سراسر کشور باشیم و بتوانیم ... مرکز اصلی برگزاري آزمون هاي مختلف در تمامی مقاطع و

  .قدم کوچکی در این عرصه برداشته باشیم
، توانسته باشیم آنگونه که باید شرایطی را براي استفاده بهتر و )شد(و خرسند خواهیم بود

محترم و هم چنین تمامی ... باشیم ،هم براي شما اساتید،معلمان و سهولت آن فراهم کرده 
محترم جهت شرکت و بهره مندي از این ... کاربران محترم اعم از دانش آموزان،دانشجویان و 

  ....امکان ویژه سایت هزاران تست همراه
 آزمون آنالین از چند بخش تشکیل شده است تحت عناوین: 

  
  ایجاد آزمون- 1
  شرکت در آزمون - 2
  برنامه آزمون ها- 3
  نتایج شما- 4
  مدیریت- 5
 

         :ایجاد آزمون- 1
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

  

  

  بعد از وارد شدن به پنل آزمون آنالین و انتخاب گزینه ایجاد آزمون صفحه اي مطابق شکل باال
اطالعات الزم جهت ایجاد آزمون مورد نظر شما می براي شما نمایش داده خواهد شد؛که شامل 

 .باشد

  بخش اولی که مشاهده می کنید مربوط به اطالعات اولیه آزمون هست که
شما باید برحسب نوع آزمون خود نام آزمون و شرح مختصري از آن را تایپ 

  .نمایید



   سپس در فیلد مربوط به زمان و تاریخ آزمون زمان برگزاري و پایان آن
  .راانتخاب نمایید

  این زمان شامل زمان هایی نظیر برگزاري آزمون در همان روزو یا برگزاري آزمون با
 .فاصله زمانی بعد از ایجاد آزمون خود در آینده می باشد

 تا آزمون در آن زمان  در قسمت بعدي مدت زمانی را که در نظر گرفته اید
 ...تعیین شده به اتمام برسد را وارد نمایید

  چنانچه تمایل به داشتن و تعیین نمره منفی در آزمون خود دارید می توانید
 .عدد مورد نظر خود را در این بخش مشخص نمایید

 آیتم بعدي تحت عنوان رمز عبور می باشد: 

  جزو گروه بندي تعیین شده در سایت براي همه آزمون هاي ایجاد شونده در سایت که
تحت عنوان آزمون هاي خصوصی می باشند یک رمز عبور براي شرکت در آزمون ها 

در نظر گرفته شده است که باید کاربران شما توسط این رمز عبور در آزمون خود 
 .شرکت نمایند

یپ پس بر همین اساس رمز عبور مورد نظر خود را می توانید در کادر مربوطه تا -
  .نمایید
  بخش بعدي در این قسمت انتخاب سواالت آزمون می باشد که در آن باید

که قصد برگزاري آزمون در آن را دارید انتخاب ) رشته تحصیلی(گروه درسی
کنید و در قسمت مورد آزمون نوع رشته مورد انتخابی خود را مشخص نمایید 

ره باز شده  روي و سپس روي دکمه تایید گروه درسی کلیک کرده و در پنج
گروه درسی انتخاب شده کلیک کنید تا تاییدیه انتخاب شما براي  okدکمه 

  انجام گیرد
  شما می توانید به دو روش ترتیبی  و : در قسمت  اضافه کردن تست ها

تصادفی تعداد تست مورد نظر خود را تعیین و با کلیک بر دکمه اضافه کردن 
 .د اضافه نماییدآن ها را به لیست سواالت آزمون خو

بعد از انجام مراحل ذکر شده و انتخاب سواالت خود تمامی سواالت در کادر مستطیل شکلی که در تصویر  -
مشاهده می نمایید براي شما نمایش داده خواهد شد که در آن جا می توانید سواالت را تک تک دیده و در 



ایجاد آزمون کلیک کنید تا آزمون مورد نظر شما صورت نیاز سوالی را حذف نمایید،سپس در انتها روي دکمه 
  ... ایجاد گردد

  :شرکت در آزمون- 2

  

  

  

   شرکت در آزمون همانطور که در تصویر باال مشخص است داراي دو بخش: 

  "آزمون هاي عمومی و آزمون هاي خصوصی"
  .می باشد
 اند شامل آزمون هایی می شود که توسط خود سایت طراح شده : آزمون هاي عمومی

 ؟؟؟......و

 شامل آزمون هایی است که توسط  کاربران محترم سایت : آزمون هاي خصوصی
ایجاد شده است و بر حسب داشتن مخاطبین تعیین شده و خاص خود از طریق اطالع 
رسانی هاي از قبل اعمال شده آزمون دهندگان می توانند ازآن ها استفاده نموده و در 

 .آن شرکت نمایند

 "آزمون هاي خصوصی"وضیحات ذکر شده شما می توانید بر روي که بر طبق ت
 :کلیک کرده و سپس صفحه اي همانند شکل زیر براي شما باز خواهد شد 

که در کادر مورد نظردر باالي صفحه باید نام و عنوان آزمون مورد نظر خود را تایپ 
شما نمایش داده  نمایید و دکمه جستجو را بزنید تا اطالعات مربوط به آن آزمون براي

  .شود
  :برنامه آزمون ها- 3
  

  



  

  

  

  
  

 

  

  آیتم دیگري که در بخش آزمون آنالین در نظر گرفته شده است جهت اطالع رسانی هاي الزم
جهت سهولت و زمانبندي الزم براي بدست آوردن آمادگی هاي الزم براي شرکت کنندگان و 

محتوا و اطالعات مربوط به هریک از آزمون کاربرین محترم و هم چنین براي استفاده نمودن از 
خود،با عنوان برنامه آزمون ها می باشد ... هاي موجود براي همه کاربران برحسب نیاز و رشته و 

که بر طبق تصویر باال شامل یک لینک جستجو و یک جدول می باشد که اطالعات تمامی 
اریخ ایجاد و تاریخ هاي شروع و آزمون هاي ایجاد شده با جزئیاتی شامل نام و شرح آزمون ،ت

پایان آزمون ،مدت آزمون و نمره منفی لحاظ شده در آن می باشدکه برحسب نوع و تاریخ هاي 
 :متفاوت در برگزاري آزمون ها آن ها را به سه دسته تقسیم بندي نموده ایم تحت عنوان هاي 

 آزمون هاي سپري شده 

 آزمون هاي جاري 

 آزمون هاي آتی 

کاربران گرامی بر حسب نیاز خود به هرکدام از آزمون هاي موجود در سایت، تا شما 
  .به همان دسته مورد نظر ونیاز خود مراجعه و اطالعات الزم را مطالعه و بررسی نمایید

  توسط لینک جستجوي موجود در باالي صفحه شما می توانید چنانچه نام
 .یپ و کلید جستجو نماییدآزمون مورد نظر خود را در اختیار دارید آن را تا

 شامل آزمون هایی می باشد که در تاریخ هایی : آزمون هاي سپري شده
و .قبل از مراجعه شما به سایت و تاریخ همان روز ایجاد و برگزار شده اند



اطالعات آن در جدولی مطابق تصویر باال جمع آوري شده تا در صورت نیاز به 
 .در اختیار داشته باشید محتواي آن ها ،آن ها را نیز بتوانید

 آزمون هایی هستند که در تاریخ مراجعه به سایت می : آزمون هاي جاري
توانید آزمون هایی که در ساعت هایی در همان روز و آن تاریخ در حال 

برگزاري و برگزار شدن هستند و در صورتی که شما یکی از کاربران لحاظ 
ید می توانید در آن شرکت شده براي شرکت دریکی از همان آزمون ها باش

نمایید و یا در غیر اینصورت بر حسب نیاز خود به هرکدام از آن ها می توانید 
 .از اطالعات درج شده استفاده نمایید

  لیست آزمون هایی قرار داده شده است که در :آزمون هاي آتی در قسمت
آینده و زمان هاي مشخص شده براي گروه هاي مختلف و کاربرین مشخص 

ده براي آن آزمون ها در نظر گرفته شده است تا در تاریخ تعیین شده در ش
آن شرکت نمایند و شما می توانید اطالعات درج شده در این جدول رانیز 
مطالعه و بررسی نمایید تا از نحوه برگزاري آن آزمون ها مطلع شده و در 

  .صورت شرکت در آن ها آمادگی الزم را بدست آورید
  :نتایج شما- 4

  در صورت شرکت کردن در هر آزمون بعد از اتمام آزمون مورد نظر نتیجه آزمون
شما،به شما ارائه داده خواهد شد که شامل اطالعات مربوط به نمرات و پاسخ هاي 

شما می باشد و هم چنین پاسخنامه آزمون نیز در اختیار شما قرار داده خواهد شد 
ز سواالت را همراه با پاسخ صحیح آن و می توانید جزئیات مربوط به هر کدام ا

 .مشاهده نمایید که تمامی نتایج آزمون هاي شما در این قسمت ذخیره خواهد شد

 

  
  
  
  



 
  با کلیک روي دکمه مشاهده نتایج می توانید جزئیات آزمون خود را

  :همانطور که در تصویر زیر می بینید،مشاهده نمایید

 

 
 
 
 
  
  
  
  

  مشاهده می نمایید در نتایج آزمون شما همانطور که در تصویر باال
مشاهده جزئیات "پاسخنامه آن نیز ارائه خواهد شد که با کلیک کردن روي 

می توانید همانند عکس زیر جزئیات مربوط به سوال مورد نظر خود  "تست
 .را مطالعه نمایید

  

  

  

  

  

  



  

 

 مدیریت: 

  :این بخش شامل سه آیتم تحت عنوان
   نتایج کابران -
  کاربران شمالیست  -
  آزمون هاي شما -

  .می باشد
  

 نتایج کاربران: 

دراین قسمت لیست کاربرانی که در آزمون شما شرکت نموده اند براي شما 
  :قابل مشاهده می باشد و همانند عکسی که در زیر مشاهده می نمایید

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  
 

  لیست شرکت کننده ها در آزمون
  
جمع آوري شده می باشد و شما با انتخاب لیست آزمون هاي شما در کادر اول  -

هرکدام می توانید جزئیات همان آزمون را همانند جدول باال می توانید مشاهده 
  .نمایید

قرار گرفته است که شما  "لیست شرکت کننده ها در آزمون"در قسمت پایین جدول 
  .می توانید لیست شرکت کنندگان هرآزمون خود را مشاهده نمایید

  
  کاربران شمالیست: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
امکانی را فراهم نموده ایم تا بر حسب تعدد آزمون ها و شرکت کنندگان و کاربران  -

  .شما مدیریت این امر براي شما راحت و امکانپذیر باشد



این لیست همانند تصویري که در باال مشاهده می نمایید به صورت جدولی مطابق 
واهد گرفت و شما می توانید با کلیک بر مشاهده جدول باال در اختیار شما قرار خ

  .لیست کاربران جزئیات مربوط به آن اطالعات را مشاهده وبررسی نمایید
 آزمون هاي شما: 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در این قسمت لیست تمامی آزمون هایی که ایجاد نموده اید در جدولی مطابق شکل باال قرار دارد و شما می  -
که الزم ندارید یا قصد حذف آن هارا دارید حذف نمایید و یا آن را از طریق کلید توانید آزمون هایی 

 .انتخاب،انتخاب نمایید و تغییراتی که الزم دارید را اعمال نمایید و سپس آن را ثبت کنید

 


