
 های الکترونیکی طراحی آزمونهای استاندارد  قالباستفاده از راهنمای 

 

 wordفایل در  سؤاالتطراحی   -الف 

 .قبل از طراحی و تایپ سؤاالت، سربرگ مربوط به هر آزمون تکمیل گردد (1

 . طرح گردددر یک جدول مستقل  هر سوال (2

 .گردد مربوطه درج مینام آزمون  ،سؤال جدول هراز  اولدر سطر  (3

است که سؤال مذکور از  معنیاین سؤال، به  جدولهر از سطر اول در گوشه سمت راست * عالمت درج  (4

 .االت تراز می باشدسؤ جمله

لذا درج شماره و لحاظ  شود االت در نظر گرفته میؤها به عنوان مرجع آنالیز س ال و گزینهؤشماره س (5

 .است الزامینمودن هر چهار گزینه 

 .کرد نخواهداشکالی ایجاد ال ؤبودن متن سه دلیل طوالنی ب سؤال ولاافزایش ارتفاع جد (6

یا زیاد شدن  در صورت کمباشد لذا  میکار به منظور سهولت  صرفاًدر هر صفحه، ول درج شده اتعداد جد (7

االت ورودی به ؤستعداد . )دهد رخ نمیسواالت  بارگذاریدر  اشکالی، ها یا خالی ماندن آن ها تعداد جدول

 (استول اتعداد جد

 .ورود اطالعات منبع اختیاری می باشد (8

 

 

  



  wordفایل  نامه در طراحی پاسخ  -ب 

 

 .باشد می 8و سایز آن  B Nazaninنامه آزمون  فونت کل صفحه کلید یا پاسخ (1

 . نامه درج گردد به شکل زیر در پاسخ 4تا  1اعداد بایست صرفاً با  های صحیح می پاسخ (2

 ( 4=د ، 3=ج ، 2=ب ، 1=الف )

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شماره سؤاالت محل درج گزینه صحیح در پاسخ نامه



 Excelفایل در  کنندگان آزمون سازی لیست شرکت آماده  -ج 

 

 .باشد به شکل ذیل می امی شرکت کنندگان آزموناسلیست استاندارد قالب  (1

خانوادگی، شماره دانشجویی، جنسیت،  نام، نام)قرمز رنگ مشخص شده با نوار  اطالعات در بخش تکمیل (2

 .باشد می الزامی( کدملی، کدکاربری و رمز ورود

 بخش...( رسانی و  ور کارنامه، اطالعصد)به منظور سهولت در مراحل بعدی آزمون گردد  توصیه می (3

  .نیز تکمیل گرددرنگ  سبزمشخص شده با نوار 

، برای Gender لحاظ گردیده لذا در قسمت آماری نتایجکنندکان به منظور  جنسیت شرکت (4

 .درج گردد 0نث عدد و برای شرکت کنندگان مؤ 1مذکر عدد  کنندگان شرکت

به عنوان  (Employee ID)ی توان از شماره دانشجوی می ،هیل در امور برگزاری آزمونبه منظور تس (5

استفاده  (Password)به عنوان رمزعبور  (National Code)و از کدملی  (User Name)کدکاربری 

 .به صورت یکسان تکمیل گرددهای مذکور  بایست اطالعات ستون کار می نمود لذا برای این

با مسئول آزمون  (...و  اتباع خارجیمانند  ) باشند کنندگانی که فاقد کدملی می دسته از شرکت  برای آن (6

 .آید هماهنگی الزم به عمل

 


