
های متفاوت های حضوری مدارس به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری متوقف شد و برنامهگیری کرونا، کالساز زمان همه

ها ایجاد شد. اپلیکیشن شاد که برای برگزاری آموزان جهت حضور به صورت مجازی در کالسآنالین برای دانش

آزمون تشریحی در این پلتفرم فراهم شده است. بر این ها طراحی شده، به تازگی امکان برگزاری غیرحضوری کالس 

کنند. برای پاسخ به آموزان در ساعت تعیین شده از سوی معلم از طریق این اپلیکیشن در امتحانات شرکت میاساس دانش

به درستی به  نندسواالت آزمون، دانش آموزان باید با نحوه پاسخگویی به سواالت در اپلیکیشن شاد آشنایی داشته باشند تا بتوا

سواالت مربوط به هر آزمون پاسخ دهند. در غیر این صورت ارزیابی و بررسی سطح علمی دانش آموزان به طور مناسب 

  .امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل در ادامه به نحوه برگزاری آزمون تشریحی در شاد می پردازیم

  

  

 نحوه برگزاری امتحانات تشریحی در شاد
گونه که اشاره شد ابتدا معلمان بایستی نسخه جدید برنامه را دریافت و نصب کرده و بعد از آگاهی از نحوه ساخت  همان

آموزان و انتشار آن در اپلیکیشن اقدام کنند. یکی از بهترین روش های آزمون آنالین، نسبت به طرح سواالت برای دانش

موضوع برگزاری آزمون های تشریحی از طریق اپلیکیشن شاد است که ارائه شده در ارتباط با غیرحضوری بودن مدارس، 

 .معلمان می توانند با استفاده از این روش از میزان یادگیری دروس ارائه شده اطمینان پیدا کنند

  

  

 اطالعیه

 رس بر کیفیتهای مدیریتی برای نظارت بیشتر مدیران مداهای کاربردی مانند داشبوردشاد قابلیت روز شدهدر نسخه به

 .آموزشی، امکان برقراری مکالمات گروهی با هدف افزایش سرعت ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان ایجاد شده است

  

  

  



 

اضافه شده و ممکن است بسیاری از کاربران  اپلیکیشن شاد از آنجا که امکان برگزاری آزمون تشریحی به تازگی به

گام به آزمون نداشته باشند، لذا در ادامه به راهنمای تصویری و گام  در این شرکتنحوه برگزاری و  اطالعات کافی از

 .برگزاری آزمون تشریحی در برنامه شاد اشاره خواهیم کرد

  

 راهنمای تصویری برگزاری آزمون تشریحی در برنامه شاد
 .ابتدا وارد برنامه شاد شده و گزینه "مدرسه من" را انتخاب نمایید.1

  



 

  

 .از بین گزینه های موجود نام خود را به عنوان دبیر انتخاب کنید.2

  



 

  

 .سپس گزینه آزمون را انتخاب کرده و وارد شوید.3

  



 

  

 .گزینه آزمون جدید را انتخاب کنید و نام آزمون مورد نظر خود را وارد نمایید.4

  



 

  

 .سپس مدت زمان برگزاری آزمون را تعیین کنیداز قسمت تنظیمات زمان شروع و پایان آزمون را مشخص کنید. .5

  



 

  

آپلود کرده و ثبت کنید و گزینه  (pdf سواالت مورد نظر خود را به صورت تشریحی و نگارشی در قالب فایل )عکس یا.6

 .پایان ثبت سواالت را انتخاب کنید

  



 

  

 .نیددر پایان گزینه انتشار آزمون برای کالس مورد نظر خود را انتخاب ک.7

  



 

  

  

 اطالعیه

اینترنت شبکه شاد رایگان شد و مسئوالن درصدد برطرف کردن مشکل هزینه شبکه شاد هستند تا اقشار محروم نیز بتوانند 

 .از امکانات آن استفاده کنند

  

  

 نحوه شرکت در آزمون تشریحی شاد برای دانش آموزان
 .انتخاب نماییدابتدا وارد اپلیکیشن شده و گزینه "مدرسه من" را .1

  



 

  

 .در این مرحله نام خود را به عنوان دانش آموز انتخاب کنید.2

  



 

  

 .در صفحه باز شده روی گزینه آزمون کلیک کنید.3

  



 

  

 .اکنون گزینه شرکت در آزمون را انتخاب کنید.4



 

  

 .انتها روی گزینه اتمام آزمون کلیک نماییددر این مرحله به سواالت ارائه شده به صورت تستی یا تشریحی دهید و در .5

  



 

  

  

 اخبار جدید برگزاری آزمون تشریحی شاد

 بسته حمایتی دولت به اپراتورها بابت شبکه شاد رایگان 

معاون راهبردی و توسعه بازار رگوالتوری از تخصیص کمک هزینه جبرانی دولت به اپراتورهای ارتباطی و فناوری 

هزینه ارائه رایگان ترافیک به سامانه شاد، براساس مصوبه هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی کرونا اطالعات جهت جبران 

 .خبر داد

اشاره کرد: در زمان شیوع کرونا، ستاد ملی کرونا با هدف تسهیل دسترسی عادالنه تمامی اقشار « علی محمد منتظری»

ها با محیط مدرسه و آموزان و حفظ ارتباط تحصیلی آننشماندگی تحصیلی داجامعه به خدمات آموزشی، جلوگیری از عقب 

 .و پرورش را رایگان اعالم کرد، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، ترافیک مصرفی سامانه شاد وزارت آموزش معلمان

  

 روستای قزوین 13عدم پوشش شبکه اینترنی شاد در 

ن، در خصوص وضعیت اینترنت شبکه شاد اشاره کرد: با وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزویحسنعلی اصغری در گفت

های آن برطرف شده، به طوری هایی همراه بود که به مرور ضعفتوجه به جدید بودن زیرساخت برنامه شاد، اوایل با نقص

 .که اکنون رضایت همکارانی که در حال استفاده از این شبکه هستند نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است



  

  

 

  

 .کنیدآشنا شوید بر روی لینک کلیک  ورود به برنامه شاد با گوگلخواهید با چگونگی اگر می 

  

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به برگزاری آزمون تشریحی در شاد اشاره کردیم. از آنجا که این ویژگی به تازگی به برنامه شاد اضافه شده 

است، داشتن اطالعات کافی جهت برگزاری آزمون تشریحی از سوی معلمان و نحوه شرکت در این آزمون از سوی دانش 

چنانچه در خصوص نحوه برگزاری آزمون و پاسخ به سواالت تشریحی سوال داشته باشید، آموزان امری ضروری است. 

  .توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس بگیریدمی 

  

 .کنید کلیکجهت دانلود پی دی اف مقاله 
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