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اگر قبال در سامانه ثبت نام کردید در این
قسمت باید نام کاربری و رمز خودتون را 

وارد کنید

به سامانه فردی و برای اولین بار اگر خودتون به صورت 
مراجعه کرده و می خواهید از خدمات سامانه استفاده 

کنید باید ابتدا ثبت نام کنید

:تذکر بسیار مهم  

اگردبیر یا مشاور و یا مدرسه شما را ثبت
نام کرده و نام کاربری و رمز ورود به شما 

،داده است اصال نباید ثبت نام کنید 
به باید با نام کاربری و رمز ورودی که 

وارد پنل شوید تا بتوانید داده شده شما 
فرماییدآزمون های مدرسه را مشاهده 

در صورتی که به شما کد معرف داده شده 
ا است باید در سامانه ثبت نام کرده و حتم

کد معرف را وارد کنید



:صفحه ثبت نام 

در اینجا می توانید اطالعات خود را 
.وارد کنید و ثبت نام کنید

اگر به شما کد معرف داده شده ، 
حتما باید آن را وارد کنید

:تذکر بسیار مهم  

اگر می خواهید در آزمون های دبیر یا 
مدرسه خود شرکت کنید در صورتی که
کد معرف دارید ثبت نام کنید در غیر 

ه اینصورت ، شما ثبت نام شده اید و نیاز ب
ورود به"ثبت نام ندارید و باید از قسمت 

وارد پنل خود شوید"حساب کاربری



وقتی برای اولین بار وارد پنل
تی می شوید باید اطالعات درخواس

دمات را کامل کنید تا بتوانید از خ
سامانه استفاده نمایید



برای تغییر رمز ورود و  
ن اطالعات شخصی باید ای
قسمت را کلیک کنید 



یک وقتی بر روی پروفایل کل
می کنید وارد این صفحه 

ات می شوید و می توانید اطالع
دشخصی خود را ویرایش کنی



"تغییر رمز"وقتی بر روی 
حه کلیک می کنید وارد این صف

د می شوید و می توانید رمز ورو
خود را تغییر دهید



  سوال از بانک سوال سامانه  100اسفتاده ات
 نآالینآزمون 30امکان برگزاری
 هفته1زمان  به مدت
 رایگانبه صورت

راحی شما می توانید با استفاده از بانک سوال ، آزمون آنالین ط
.کنید و در به صورت نا محدود شرکت کنید 

.کنیدهچنین سواالت تشریحی ودرسنامه رو مشاهده 
(امکان چاپ و ذخیره آزمون برای دانش آموزان وجود ندارد) 

هدیه ویژه



فحه وقتی وارد پنل خود می شویدواز طرف دبیر،مشاور ومدرسه دعوت به آزمون شده اید  در قسمت باالی ص
.دکنیاصلی پنل ، آزمون ها و کالس های فعال شما نمایش داده می شود و شما می توانید در آن ها شرکت 



زمون هایی در صورتی که از طرف مدرسه دبیر ومشاور به سایت مراجعه کردید قسمت پایین صفحه اصلی پنل ، آ
.د که قبال برگزار شده و آزمون هایی که در  آینده باید در آن شرکت کنید برای  شما نمایش داده می شو

.نماییدمنوی سمت راست مراجعه در "آزمون های من "قسمت برای مشاهده تمام آزمون های خود به 



مایش کلیک کنید تمام آزمون هایی که در آن دعوت شدید برای شما ن"آزمون های من"اگردر منوی سمت راست بر روی 
رکت در آزمون ، اگر آزمونی هزینه داشته باشد ابتدا باید هزینه آنرا بپردازید سپس با با کلیک بر گزینه ش. داده می شود

.  شویدوارد آزمون خود 
.  آنهاسته کنید زیرا مدیریت آزمون برعهدویا مشاور خود پیگیری دبیر مدرسه، درصورتی که آزمونی مشاهده نکردید از 



ساعت و تاریخ 
برگزاری آزمون

زمان دریافت کارنامه

ا قبل از شرکت در آزمون ، حتم
نکات آزمون را مطالعه نمایید

می توانید "چاپ"با کلیک بر روی 
نیدسواالت و پاسخنامه آزمون را پرینت ک

اگردر پایان آزمون ، گزینه اتمام را فراموش کردید
م بزنید و یا به هر دلیل از آزمون خارج شدید سیست

برای شما کارنامه صادر نمی کند
که برای رفع این مشکل، با همان سیستم و مرورگری

در آزمون شرکت کردید وارد قسمت آزمون های من 
شوید و گزینه ارسال پاسخنامه را بزنید

با کلیک بر روی این گزینه،
وارد صفحه ی آزمون می شوید

ان بعد از شرکت در آزمون، با توجه به زم
د تا دریافت کارنامه، وارد این قسمت شوی

کارنامه آزمون خود را مشاهده کنید

اگر دبیر یا مدرسه شما برای آزمون،  فیلمی
بارگذاری کرده باشد شما بعد از شرکت در

اییدآزمون می توانید فیلم را در اینجا مشاهده نم

عنوان آزمون



و "نشرکت در آزمو"با کلیک بر روی گزینه 
.دتایید این پیام وارد صفحه آزمون می شوی



را بزنید"اتمام آزمون "وقتی آزمون را به پایان رساندید حتما باید گزینه 
.در غیر اینصورت برای شما کارنامه صادر نمی شود



را زدید پیغام زیر برای شما نمایش داده می شود"اتمام آزمون "بعد از اینکه گزینه 
.ن شویددر صورت تایید ، پاسخنامه شما ارسال می شود و دیگر نمی توانید وارد صفحه ی آزمو



ده ، کارنامه با مشاهده این پیغام ، پاسخنامه شما با موفقیت ارسال شده است و می توانید در زمان تعیین ش
.خود را مشاهده نمایید

"اهده کارنامهمش"اگر زمان دریافت کارنامه، بالفاصله بعد از آزمون باشد شما می توانید با کلیک بر روی 
.کارنامه آزمون خود را مشاهده کنید



اده می هایی که در آن دعوت شدید برای شما نمایش دکالس های من کلیک کنید تمام کالس اگردر منوی سمت راست بر روی 
سامانه قرارهمچنین فیلم کالس ها تا یک هفته در. می توانید وارد کالس مربوطه شوید"ورود به کالس"با کلیک بر روی .شود

یر ومشاور نکردید از مدرسه دبکالسی مشاهده درصورتی که .می توانید مشاهده کنید"ویدیو"می گیرد که  با کلیک بر روی 
.برعهده آنهاست کالس پیگیری کنید زیرا مدیریت 



انید در منو می تو"خرید یا ثبت نام"با کلیک بر روی 
آزمون و کالس هایی در سامانه وجود دارد و لی شما در 

.نیدکخرید ویا ثبت نام ، آن دعوت نیستید را مشاهده 
د ،دبیر ویا  مشاور وارد سامانه شدیمدرسه طرف از اگر 

.کنیدآزمون یا کالسی را به اشتباه خرید نکنید توجه 



.  ارددآزمون های درسی به صورت فصل به فصل کتاب درسی طراحی شده است که در هر فصل یک آزمون رایگان وجود 
زمون و پس ازاتمام آن ، کارنامه خود را مشاهده نمایید طراحی این آکرده می توانید در آن به صورت نا محدود شرکت شما 

.اشدمی ب"منآزمون های "درقسمتها توسط سامانه صورت گرفته وآزمون هایی که مدرسه دبیر یا مشاور طراحی کرده 



.در این قسمت می توانید بانک سوال مربوط به پایه تحصیلی خود را تهیه کنید 
.در آن شرکت کنیدبه صورت نامحدود ، آزمون آنالین ساخته استفاده از بانک سوال شما می توانید با 

.می باشد و امکان چاپ برای دانش آموزان وجود نداردمشاهده فقط قابل تشریحی ودرسنامه سواالت 



در قسمت آزمون ساز شما می توانید برای خود آزمون 
.  شرکت نماییدکنید و در آن آنالین طراحی 

"نک سوالخرید با"توجه داشته باشید ابتدا باید از قسمت 
.دکنیبانک سواالت پایه تحصیلی خودتون را تهیه 

روی    جهت ساخت آزمون باید بر 
دکلیک کنی"ساخت آزمون جدید"



، "ساخت آزمون جدید"با کلیک بر روی 
ود این پیغام برای شما نمایش داده می ش

.کنیدآزمون را انتخاب و باید نوع 

 تستی و تشریحیمراحل ساخت ازمون

هم می باشد مانند 

ت در آزمون تستی می توانید فقط سواال

ن چهارگزینه ای انتخاب کنید ولی در آزمو

الت تشریحی می توانید ترکیبی از سوا

ب کنیدتستی،تشریحی و درسنامه را انتخا

ردید وقتی بر روی آزمون آنالین کلیک ک
.نماییدباید عنوان آزمون را وارد 



وارد صفحه ی آزمون ساز می شوید ن در صفحه ی بعد، این ستو
توضیح داده می شود



ای در این قسمت باید لیست درس ه
.کنیدآزمون را اضافه 

نید بر روی پوشه زرد رنگ کلیک راست ک
ی پنجره ای که باز می شود می توانید درس

.نیدکرا  اضافه کنید یا نام درس را ویرایش 

پوشه زرد رنگ



د تا در اینجا می توانید درس مورد نظر را انتخاب کنی
فقط سواالت آن درس برای شما نمایش داده شود

در سمت راست هر 
درس یک مثلث کوچک 

صورتی که قرار دارد در 
بر روی آن کلیک کنید 

فصل های هر درس 
شودنمایش داده می 



.کنیدلتر سواالت را بر اساس حیطه شناختی فیمی توانید این قسمت در .کنیدر می توانید سطح سواالت را فیلتاین قسمت در 



ال استفاده در این قسمت شما تعیین می کنید سواالتی که قب
کردید دوباره در آزمون جدید نمایش داده شود یا خیر

کلیک کنید تا فیلتر های انتخابی اعمال شود" اعمال " بعد از انجام تمام تنظیمات ، بر روی گزینه 



رت در اینجا می توانید سواالت را به صو
دستی یا خودکار انتخاب کنید

ما در انتخاب دستی ، هر سوالی که مد نظر ش
نیداست باید بر روی آیکون              کلیک ک



د در انتخاب خودکار سواالت ، می توانی
تعداد سوال از هر سطح را وارد کنید و 

.دبزنیرا "انتخاب کن "در آخر گزینه 



ر وقتی انتخاب سواالت آزمون تمام شد ب
.  یدکنکلیک "نمایش آزمون "روی گزینه 

(باالی صفحه سمت راست)



لیست سواالت برای شما نمایش داده می شود
.کنیدکلیک"ثبت آزمون"در صورت تایید نهایی ، بر روی 



.گیرددر لیست آزمون ها قرار می شما آزمون ساخته شده 

ودمی شتنظیمات آزمون با کلیک بر روی آیکون             وارد 

با کلیک بر روی آیکون             وارد آزمون می شود



(تنظیمات آزمون)آزمونصفحه مدیریت 



شودشما نمایش داده می، سواالت آزمون ساخته شده برای (شرکت در آزمون) با کلیک بر روی              

برگزاری آزمون کرده و زمان آزمون را وارد 

ما کنید تا سواالت آزمون برای شرا کلیک 

نمایش داده شود



، "ساخت آزمون جدید"با کلیک بر روی 
.آزمون تشریحی را انتخاب می کنیم

 باشدمیتستی مراحل ساخت ازمون تشریحی نیز مانند آزمون.

 امکان ذخیره یا چاپ برای دانش آموزان وجود ندارد.



واالت در آزمون تشریحی می توانید ترکیبی از س
.دکنیتستی،تشریحی و درسنامه را انتخاب 



.یدنمایدر قسمت مالی ، می توانید تراکنش های خود را مشاهده 



می توانید"خرید شارژ"در قسمت 
ز اکانت خود را شارژ کنید و کمتر ا

.دنماییکارت بانکی خود استفاده 


