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 یلابسمه تع

 آزمونمن ا معرفی سامانه

سامانه امن آزمون جهت پاسخگويي به نیاز برگزاری آزمون های مجازی جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ويروس کرونا و در 

عین حال حفظ سلامت آزمون ايجاد شده است. اين سامانه به حل مشکل آزمون دانشگاه ها، مدارس و ساير موسسات 

 کوتاه مدت و مجازی مي پردازد. آموزشي در دوران کرونا و پس از آن و هم چنین دوره های 

 امکانات پنل اساتید و داشبورد تحلیل سلامت آزمون

 اساتید و معاونین آموزشي مي توانند از طريق وب سايت از قابلیت های زير استفاده نمايند:

 تعريف و ويرايش اطلاعات آزمون -

 PDFبارگذاری سوالات آزمون در قالب فايل  -

 کنندگان در آزمون تعريف و ويرايش اطلاعات شرکت -

 مشاهده تصاوير گرفته شده از دانشجو، رايانه و تلفن همراه او -

 برقراری تماس تصويری با هر يک از دانشجويان  -

 تمديد آزمون حین برگزاری -

 تامین امنیت سوالات و رمزنگاری آنها تا زمان شروع آزمون -

 گزارشات مختلف قبل و پس از برگزاری آزمون -

 پاسخنامه هر دانشجومشاهده تصاوير  -

 دانلود همه اطلاعات آزمون از جمله پاسخنامه ها و تصاوير نظارت -

 ثبت نمرات آزمون -

 بررسي گزارش سلامت آزمون هر دانشجو بر اساس معیارهای مختلف از جمله: -

 گزارش حضور مستمر دانشجو در تصاوير ثبت شده با تشخیص چهره هوشمند 

  اپلیکیشن آزمونگزارش موارد خروج دانشجو از محیط 

 گزارش شباهت پاسخ دانشجويان به سوالات آزمون 
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 گزارش حضور افراد غیر در تصاوير نظارت 

هنگامي که سامانه مودل دانشگاه با سامانه نظارت امن آزمون يکپارچه مي شود، از طريق مودل مي توان به تعريف آزمون 

مات آزمون، گزينه مربوط به نظارت را فعال نمود. در پرداخت و جهت برقراری نظارت در طول آزمون، در قسمت تنظی

 ادامه نحوه تعريف آزمون همراه با نظارت را توضیح خواهیم داد.

 همراه با نظارت در مودل دانشگاه صنعتی امیرکبیرتعریف آزمون 

مي شويم و سپس وارد درسي مي  //:ac.ircourses.authttps.ابتدا وارد سامانه مودل دانشگاه صنعني امیرکبیر به آدرس 

 شويم که مي خواهیم در آن آزمون برگزار کنیم. سپس طبق تصوير زير بر روی شروع ويرايش کلیک میکنیم.

 

مي  کلیک "فه کردن يک فعالیت يا منبعاضا"سپس در زير يکي از موضوعاتي که قبلا در درس ايجاد کرده ايم بر روی 

  کنیم.

 

 

https://courses.aut.ac.ir/
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 سپس طبق راهنماهايي که در گذشته درباره ايجاد آزمون ارائه شده بود تنظیمات مد نظر خود را در آزمون ايجاد کنید. 

است. « محدودیت های اضافی برای شرکت در آزمون»اصلی ترین بخش برای تعریف نظارت بر آزمون، تب 

  تب فعال نشود، عملا نظارتی بر آزمون وجود نخواهد داشت. اگر این

 "امن آزمون"و در منوی ، وارد اين تب مي شويم نظارت از طريق امن آزمون صورت پذيردآزمون ما قرار باشد  در چنانچه

ا ر "امن آزموننظارت از طریق اپ و وب سایت "، نوع نظارت را انتخاب کنید. اگر آزمون موبايل و رايانه است، گزينه 

 را فعال کنید.  "نظارت از طریق وب سایت امن آزمون"فعال کنید. اگر آزمون تنها از طريق رايانه است، گزينه 
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حالا که آزمون در مودل همراه با نظارت تعريف شده است، در سايت امن آزمون به آدرس 

ut.ac.iran.https://amnazmoo  نیز قابل مشاهده است. کافي است وارد سايت شده و از لیست آزمون ها، از طريق

تاريخي که در آزمون تعريف کرده ايد، آزمون را جستجو کنید. سپس تمام تنظیمات مربوط نظارت مانند ضبط صدا و 

دل نیز مي توانید با اکانت تصوير را از طريق سايت امن آزمون ويرايش کنید. برای مشاهده صفحه نظارت از طريق خود مو

را  "نظارت"استادی خود در مودل وارد درس خود شويد. سپس آزمون مورد نظر را انتخاب کنید. در اين صفحه گزينه 

  مشاهده خواهید کرد که با انتخاب آن، به صفحه نظارت آزمون منتقل خواهید شد.

 

 

 

 

https://amnazmoon.aut.ac.ir/
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 راهنمای ویرایش آزمون در وب سایت امن آزمون

را انتخاب نمايید تا به « نظارت»اينکه در مودل دانشگگگاه، آزمون مورد نظر خود را تعريف نموديد، وارد آزمون شگگده و کلید پس از 

 سايت امن آزمون منتقل شويد.
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 را انتخاب مي کنیم.« لیست آزمون ها»را باز کرده و گزينه « مديريت آزمون»سپس از منوی سمت راست، تب 
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صفحه لیست آزمون ها، آزمون مورد نظر خود را پیدا کرده و روی علامت چرخ دنده که در سمت چپ اطلاعات آزمون قرار گرفته در 

 را انتخاب مي کنیم.« ويرايش آزمون»است مي زنیم. سپس از منوی باز شده، گزينه 
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تنظیمات »منتقل خواهیم شگگد. در پايین صگگفحه، قسگگمت با انتخاب اين گزينه، به صگگفحه اطلاعات آزمون به منظور ويرايش آن 

 قابل ملاحظه خواهد بود.« پیشرفته

 

 نوع اين تنظیمات بستگي به سناريوی مدنظر دانشگاه در برگزاری آزمون ها دارد و شامل سه بخش اصلي است:

 تنظیمات مشترک اپلیکیشن و سايت .1

 تنظیمات سايت .2

 تنظیمات اپلیکیشن .0
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مون ها، از سگگناريوی هم رايانه و هم موبايل اسگگتفاده مي کنید، مي توانید تمام تنظیمات مربوط به سگگايت و چنانچه در برگزاری آز

 اپلیکیشن را ويرايش نمايید.

 در اين قسمت عملکرد هر کدام از گزينه ها به اختصار بیان مي شود:

 تنظیمات مشترک اپلیکیشن و سایت:

 فعال نمودن آزمون -

تصگگويری: به اسگگتاد يا نازر آزمون اين امکان را مي دهد تا در طول آزمون با دانشگگجو تماس  فعال نمودن قابلیت تماس -

 تصويری برقرار نمايد.

فعال نمودن مود فقط نظارت: برای سناريويي مطرح است که از موبايل صرفا به عنوان نازر آزمون استفاده مي شود. يعني  -

موبايل خود را به عنوان نازر جهت ضگبط تصاوير و صوت در محیط  دانشگجو از طريق رايانه در آزمون شگرکت مي کند و

 آزمون قرار مي دهد.

فعگال نمودن آپلود پاسگگگخنامه: در آزمون هايي که از طريق مودل برگزار مي شگگگود اين مورد کاربردی ندارد. اما چنانچه  -

کرده و پاسخ های تشريحي خود را روی سگناريو به صورتي است که دانشجو از طريق اپلیکیشن موبايل سوالات را دريافت 

کاغذ يادداشگت مي کند، با فعال کردن اين گزينه در انتهای آزمون، از طريق سگامانه تصگوير پاسگخنامه خود را به صورت 

 کاملا امن ارسال مي کند.

 تنظیمات اپلیکیشن

ع شگود، سگگامانه همچنان تصاوير و فعال نمودن مود آفلاين اپلیکیشگن: چنانچه اينترنت در طول آزمون عمدا يا سگهوا قط -

 صوت را دريافت و ذخیره مي کند. به محض اتصال مجدد اينترنت، تمام تصاوير برای پنل نظارت ارسال خواهد شد.

 فعال نمودن تشخیص چهره: سامانه اين قابلیت را دارد که به طور هوشمند تصوير فرد را با تصوير پروفايل او تطبیق دهد.  -

 ص صدا: صدای مکالمه در محیط آزمون به طور هوشمند تشخیص داده خواهد شد.فعال نمودن تشخی -

فعال نمودن آپلود سگلفي در پايان امتحان: با اعلام پايان آزمون، از دانشجو خواسته مي شود موبايل را روبروی خود بگیرد  -

 و يک سلفي جهت تطبیق چهره ارسال نمايد.

ن: در اين قسمت تنظیمات مربوط به فاصله زماني ارسال اسکرين شات ها فعال نمودن ارسگال اسگکرين شگات از اپلیکیش -

 تعريف مي شود.

ثانیه صگگدای  13ثانیه، به مدت  03فعال نمودن ارسگگال صگگوت در طول امتحان: به طور متال تعريف مي شگگود که در هر  -

 محیط ضبط و ارسال شود.
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 تنظیمات سایت

 فعال نمودن مود آفلاين: مانند بالا -

 ودن تشخیص چهره: مانند بالافعال نم -

 فعال نمودن تشخیص صدا: مانند بالا -

 برگزار مي شود. Safe Exam Browser: برای آزمون هايي که از طريق SEBفعال نمودن استفاده از  -

فعال نمودن ارسگال سلفي در سايت: در طول آزمون تصاوير فرد برای پنل نظارت ارسال مي شود. در اين بخش تنظیمات  -

 به فاصله زماني ارسال اين تصاوير تعريف مي شود.مربوط 

فعال نمودن ارسگال اسگکرين شگات دسکتاد: در اين بخش تنظیمات مربوط به فاصله زماني ارسال تصاوير اسکرين شات  -

 تعريف مي شود.

 فعال نمودن ارسال صوت در طول امتحان: مانند بالا -

 انتخاب نمايید. را« ذخیره»پس از انجام تغییرات مورد نظر خود، دکمه 
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 پنل نظارت آزمون

آزمون، مي توانید مجددا وارد لیست آزمون ها « نظارت»پس از انجام ويرايش لازم در خصگو  آزمون، برای انتقال مجدد به صفحه 

 را انتخاب نمايید. « نظارت»شده و از طريق علامت چرخ دنده مربوط به آزمون خود، گزينه 

 

نظارت در زمان برگزاری آزمون يا بعد از آن، لیسگگت تمام شگگرکت کنندگان در آزمون به همراه تصگگاوير آنها به شگگما با ورود به پنل 

نمايش داده مي شگود. شگما با انتخاب نام هر يک از افراد، به داخل پنل نظارت ايشگان منتقل خواهید شگد تا تمام تصگگاوير و صوت 

 ه نمايید.دريافتي از سمت دانشجو را با جزئیات مشاهد
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تمام تصاوير و صوت محیط در طول آزمون با فواصل زماني مشخصي که تعريف نموده ايد به اين پنل ارسال مي گردد. چنانچه 

دانشجو در طول آزمون صفحه ديگری مانند صفحه پیام يا ماشین حساب يا تماس تلفني يا هر صفحه ديگر را روی موبايل يا رايانه 

 ر آن در اين قسمت برای استاد ارسال مي گردد.خود باز کند، تصوي
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همچنین اگر دانشجويي علیرغم مجهز بودن سیستم به دوربین، از روی عمد دسترسي به اسکرين يا دوربین را به سیستم خود ندهد، 

 د شدمي باشند و استاد متوجه خواه access deniedتصاوير و شات های ارسالي به پنل نظارتي به شکل زير با عنوان 

 

 

قابل دسترسي است. اگر صدای تکلم در « صدای محیط»هم چنین صدای محیط آزمون در حال ضبط است و در منوی بالا، قسمت 

 محیط باشد در اين قسمت مشخص و قابل شنیدن توسط استاد خواهد بود.
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با دانشجو تماس تصويری برقرار نمايد. اين تماس  از طريق منوی بالای پنل نظارت، در طول آزمون، استاد يا نازر آزمون مي تواند

تصويری مي تواند به دو صورت باشد: در حالت اول، يک پیغام برای دانشجو ارسال مي شود که استاد در حال تماس تصويری با 

در جريان قرار  اوست. دانشجو با انتخاب گزينه پاسخ دهي، وارد تماس تصويری مي شود. در حالت دوم، استاد بدون آنکه دانشجو

با او مي شود و صدای استاد در محیط آزمون پخش خواهد شد. استاد مي تواند از دانشجو بخواهد  «فوری»بگیرد وارد تماس تصويری 

 موبايل خود را در محیط آزمون بچرخاند و يا در خصو  سوالات توضیحاتي ارائه نمايد.

 

بايستي دانشجو در کادر بالای صفحه مودل نظارت از طریق وب سایت امن آزمون حتما دقت فرمايید که در سناريوی 

را کلیک نمايد تا تب جديدی در  ،  حتما علامت گوشي)مطابق شکل زير( که تصوير خود را در آن مشاهده مي کند

  بروزر وی باز شود.
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تماس های درخواستي استاد قابل مشاهده  در صورت باز کردن اين تب که مربوط به برقراری تماس تصويری مي باشد، 

بخواهید در ابتدای آزمون از دانشجويان  حتما تماس نیست. لذا در اين سناريو بوده و در غیر اينصورت امکان برقراری

 نیاز به باز کردن اين امن آزمون و اپلیکیشن نظارت از طریق وب سایتعلامت فوق را کلیک نمايند. در سناريوی  

 تماس ها از طريق اپلیکیشن داخل گوشي دانشجو انجام مي پذيرد.تب نیست و 

 

 

 بخش ارزیابی سایت امن آزمون

ررسي برای ب ی مختلفيکه تا اينجا ذکر شد شما میتوانید به آمار و نمودارها )تصاوير و صدای دانشجو( علاوه بر جزيیاتي

 قسمت جزيیات دانشجو بر روی ارزيابي کلیک کنید.کیفیت آزمون دست پیدا کنید. برای اين منظور طبق تصوير زير از 
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  محاسبه میشود ملاحظه بفرمايید. توسط فرمولرا که در اين قسمت مي توانید وضعیت دانشجو و نمره سلامت دانشجو 

 

مرتبه چهره دانشجو در  ۶۷کنید مي تعداد دفعات ثبت چهره دانشجو را نمايش میدهد. همانطور که ملاحظهديگر  ینمودار

يا چند چهره در آزمون وجود داشته و وجود نداشته  تصويرتعداد دفعاتي که چهره دانشجو در . همچنین آزمون وجود داشته

 .را نشان مي دهد
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 ت.اس شده خارج از  آزمون از را دفعاتي دانشجو نمودار قطب  .دهد مي نشان آزمون در را دانشجو حضور نیززير  نمودار  

 

اگر موس را بر روی  نمودار زير مقايسه ای بین سلامت آزمون شرکت کنندگان انجام بدهید. درهمچنین شما مي توانید 

 هر نقطه نگه داريد میتوانید نمره سلامت فرد را مشاهده کنید و آن را با میانگین سلامت کلاس مقايسه کنید.

 

 پایان                                                                                                                                          


