راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺰاران ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺮاه
 ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺰاران ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺮاه
آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻫﺮﺗﻌﺪاد آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎﺳﺖ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻨﺪ.
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
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از آﻣﻮزش ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰو
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ...در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻗﺪم ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد)ﺷﺪ( ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و
ﺳﻬﻮﻟﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و  ...ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و  ...ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن وﯾﮋه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺰاران ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺮاه....
 آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ:
-1اﯾﺠﺎد آزﻣﻮن
-2ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن
-3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ
-4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎ
-5ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
-1اﯾﺠﺎد آزﻣﻮن:

 ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻨﻞ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد آزﻣﻮن ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺨﺶ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 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.
 در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﺎ آزﻣﻮن در آن زﻣﺎن
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:
 ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ
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.
 ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﯾﭗﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺮوه درﺳﯽ)رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن در آن را دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ روي دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه درﺳﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه روي
دﮐﻤﻪ  okﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮوه درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
 در ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺴﺖ ﻫﺎ  :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دو روش ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ دﮐﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت در ﮐﺎدر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت را ﺗﮏ ﺗﮏ دﯾﺪه و در

ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺳﻮاﻟﯽ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،ﺳﭙﺲ در اﻧﺘﻬﺎ روي دﮐﻤﻪ اﯾﺠﺎد آزﻣﻮن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد...
-2ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن:

 ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ داراي دو ﺑﺨﺶ :
"آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ"
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاح ﺷﺪه اﻧﺪ
و......؟؟؟
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ :ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎص ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي از ﻗﺒﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه آزﻣﻮن دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازآن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در
آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روي "آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ"
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ :
ﮐﻪ در ﮐﺎدر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﮐﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﻮد.
-3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ:

 آﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻻزم
ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺎرﺑﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن از ﻣﺤﺘﻮا و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز و رﺷﺘﻪ و  ...ﺧﻮد،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ
آزﻣﻮن ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﺷﺮح آزﻣﻮن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎي ﺷﺮوع و
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
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎم
آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ آن را ﺗﺎﯾﭗ و ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﭙﺮي ﺷﺪه :ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﯾﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺎن روز اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﻧﺪ.و

اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻫﺎ ،آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎري :آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ
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
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ درﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﺗﯽ :ﻟﯿﺴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮاي آن آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت 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 ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
-4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎ:

 در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن
ﺷﻤﺎ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮات و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﻮاﻻت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ آن
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:

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎ
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آن ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روي "ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺗﺴﺖ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ:
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ آﯾﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﺑﺮان ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻣﯽ 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
 ﻟﯿﺴﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در ﮐﺎدر اول ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺪول "ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در آزﻣﻮن" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮآزﻣﻮن ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ:

 اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪد آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮانﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ راﺣﺖ و اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﺪول ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﻤﺎ:

 در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﯾﺪ در ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف آن ﻫﺎرا دارﯾﺪ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم دارﯾﺪ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

