
 
 
 

 

 

  ای نقره مشخصات پکیج

 تومان 0001110111 قیمت

 کامل نسخه جزییات

  آنالین بصورت آزمون در شرکت امکان

 
  داخلی شبکه برگزاری طریق از آزمون در شرکت امکان

 
  هماهنگ های آزمون برگزاری

 
  متفاوت های دسترسی تعریف قابلیت

 
  مدیران و داوطلب نامحدود ایجاد

 
  آزمون نامحدود ایجاد

 
  داوطلبان میان در جستجو امکان

 
  ها بندی دسته و دروس ها، کالس مدیریت

 
  درس هر برای ضریب تعریف قابلیت

 
  نامحدود صورتبه سؤاالت تعریف قابلیت

 
  سؤاالت میان در جستجو قابلیت

 
  سؤال هر برای عکس تعیین قابلیت

 
  گروهی صورتبه سؤاالت حذف یا و ویرایش سؤاالت، کپی قابلیت

 
  آزمون از پس داوطلبان، به تشریحی نامه¬پاسخ نمایش

 
  همزمان صورتبه مختلف هایآزمون برگزاری قابلیت

 
 های¬آزمون ، هماهنگ غیر هماهنگ، خودآزمایی، صورت پنج به آزمون

   آزاد و حضوری
 خودکار صورتبه فرابرسد آزمون پایان زمان وقتی و شدهفعال خودکار
   .شوندمی غیرفعال

  آزمون هر برای منفی نمره تعیین قابلیت

 
  آزمون سؤاالت چینش نحوه تعیین قابلیت

 
  جداگانه صورتبه درس هر از سؤاالت تعداد تعیین قابلیت

 
  خاص آزمونی گروه برای فقط آزمون برگزاری امکان

 
  داوطلب به آزمون پایان تا باقیمانده زمان نمایش

 



 
 
 

 

  داوطلب به آزمون هنگام در شدهدادهپاسخ سؤاالت تعداد نمایش
 

  دار شک هایسؤال کنار گذاریعالمت قابلیت

 
 ویس از خیر یا دارد را آزمون در شرکت قابلیت داوطلب آیا اینکه تعیین امکان
   مدیر

  انرایگ صورتبه آزمون برگزاری یا و آزمون هزینه اینترنتی پرداخت قابلیت
 

 نپایا تا داوطلب به کنندگانشرکت تعداد و رتبه نمایش از جلوگیری امکان
   آزمون
  آزمون از پس داوطلب به سؤاالت پاسخ نمایش تعیین قابلیت

 
  آزمون از پس داوطلب به نمودار نمایش تعیین قابلیت

 
  آزمون از پس داوطلب به نمره نمایش تعیین قابلیت

 
 سپ سایت مدیر و پشتیبان والدین، داوطلب، توسط آزمون سؤاالت چاپ قابلیت

   آزمون از
 دیرم و پشتیبان والدین، داوطلب، توسط سؤاالت کلید و کارنامه چاپ قابلیت 

   آزمون از پس سایت
  کامل و متعدد های کارنامه دارای

 
  داوطلبان دیگر به نسبت داوطلب رتبه ارائه قابلیت

 
  کارنامه در درس هر تفکیک به رتبه و نمره نمایش

 
  داوطلبین کارنامه گروهی پرینت

 
 ره در کنندگان شرکت درصد میانگین و کنندگان شرکت تعداد مشاهده امکان
   هاآن نام همراه به آزمون
 مدیر توسط آزمون سؤاالت به داوطلب پاسخگویی نحوه جزئیات مشاهده امکان
   داوطلب والدین یا و پشتیبان سایت،
  )بتقل از جلوگیری برای) تصادفی صورتبه هاگزینه و آزمون سؤاالت نمایش

 
  ... و داوطلب نام آزمون، نام اساس بر گیریگزارش امکان

 
 غلط درست، سؤاالت تعداد نمایش و سؤال هر به پاسخگویی چگونگی گزارش

   داوطلبان نام نمایش همراه به نزده و
  تحصیلی دوره کل در آموزدانش هر عملکرد کلی نمودار رسم

 
  نامحدود صورتبه نظرسنجی برگزاری قابلیت

 
  (پآ بک) پشتیبانی فایل عنوانبه سؤاالت بانک از گرفتن خروجی قابلیت

 
  مدیریت عبور کلمه تغییر قابلیت

 
  کاربران مدیریت پنل دارای

 
  والدین مدیریت پنل دارای

 
  پشتیبان مدیریت پنل دارای

 



 
 
 

 

 هایرتبه و هانمره مقایسه حضوری، هایآزمون نمره واردکردن قابلیت
   یکدیگر با کاربران

  تقلب هرگونه از جلوگیری برای باال بسیار امنیتی ضریب دارای

 
  هاآن ستون عنوان اساس بر جداول هایردیف سازیمرتب قابلیت

 
  قدیمی مرورگرهای حتی مرورگرها تمام با سازگاری

 
 Math Type قابلیت

 


