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نحوه ورود به پنل



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

وارد کنید

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

کنید باید ابتدا ثبت نام کنید

:تذکر بسیار مهم  

اگر مدرسه شما را ثبت نام کرده و نام 
کاربری و رمز ورود به شما داده است 

اصال نباید ثبت نام کنید ،
باید با نام کاربری و رمز ورودی که به 
شما داده شده وارد پنل شوید تا بتوانید 

دانش آموزان مدرسه را مشاهده فرمایید 
و با استفاده از اعتبار اکانت مدرسه آزمون

و کالس طراحی کنید



:صفحه ثبت نام 

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



وقتی نام کاربری و رمز را وارد می 
کنید، لیست اکانت های شما نمایش

داده می شود
هر دبیر عالوه بر اکانت هایی که 

مدارسی که در آن شاغل می باشد 
هم داردیک اکانت شخصی 

برای ساخت آزمون جهت شرکت 
دانش آموزان مدرسه خود ، حتما 

باید با اکانت مدرسه وارد شوید در
غیر اینصورت دانش آموزان 

آزمون شما را مشاهده نمی کنند 



وقتی وارد اکانتی که مدرسه برای شما درست کرده است  می شوید این صفحه برای شما نمایش داده می شود



وقتی وارد اکانت شخصی خودتون می شوید این صفحه برای شما نمایش داده می شود

ی استفاده از بانک سوال و اعتبار برگزارهدیه
آزمون در این باکس نمایش داده می شود

که در این باکس بسته اعتبار برگزاری آزمونی
تهیه می کنید نمایش داده می شود 

در این باکس مشخصات بانک سوالی را که 
تهیه می کنید نمایش داده می شود 



  سوال از بانک سوال سامانه  100اسفتاده ات
 آزمون نآالین50امکان برگزاری
  هفته1به مدت زمان

تفاده از وقتی پنل شما ساخته می شود سامانه آنالین آزمون یار اس
سواالت بانک سوال و اعتبار برگزاری آزمون هدیه می دهد

هدیه ویژه



تنظیمات پروفایل و تغییر رمز



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

اگر چند اکانت 
مدرسه مختلف برای

شما فعال می باشد
می توانید در این 

قسمت هم ، آنها را 
مشاهده و وارد شوید



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



ساخت آزمون آنالین



می شودوقتی در منوی سمت را بر روی مدیریت آزمون ها کلیک می کنید لیست آزمون ها برای شما نمایش داده

ه ، با کلیک بر روی این گزین
یدمی توانید آزمون جدید بساز



با کلیک بر روی این گزینه ، وارد تنظیمات آزمون مورد نظر می شوید

قتی آزمونی توجه داشته باشید و.با کلیک بر روی این گزینه ، آزمون را آرشیو می کنید
.را آرشیو می کنید از پنل دانش آموزان برداشته می شود

با کلیک بر روی این گزینه ، می توانید موارد آزمون خود را ویرایش کنید

وی آن وقتی جلوی آزمون آیکون تیک باشد یعنی آزمون فعال است هنگامی که بر ر
کلیک کنید آیکون تبدیل به ضربدر شده و آزمون غیر فعال می شود

یدبا کلیک بر روی این گزینه ، می توانید چک لیست آزمون خود را بررسی کن



ی شودبا کلیک بر روی این گزینه ، آزمون هایی که آرشیو کردید برای شما نمایش داده م

ددر این قسمت می توانید آزمون مورد نظر خود را با عنوان یا کد آزمون جست و جو کنی



"ساخت آزمون جدید"وقتی بر روی . 1

را کلیک کنید می توانید بانک آزمون
دتهیه کنید و یا ساخت آزمون را بزنی

"ساخت آزمون "وقتی بر روی . 2

اب کلیک کنید باید نوع آزمون را انتخ
کنید



ین در ابتدا آزمون تستی آنال
را توضیح می دهیم



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
.آزمون را اضافه کنید

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

.نیدرا  اضافه کنید یا نام درس را ویرایش ک

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 



.لتر کنیدمی توانید سواالت را بر اساس حیطه شناختی فیاین قسمت در .ر کنیددر این قسمت می توانید سطح سواالت را فیلت



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 

.درا بزنی"انتخاب کن "در آخر گزینه 



ر وقتی انتخاب سواالت آزمون تمام شد ب
.  یدکلیک کن"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 



ودبا کلیک بر روی آیکون             وارد تنظیمات آزمون می ش



(تنظیمات آزمون)صفحه مدیریت آزمون



با کلیک بر روی این گزینه ، می توانید سواالت آزمون را اضافه یا کم کنید

اختید را با هم با کلیک بر روی این گزینه ، می توانید چند آزمون آنالینی که با از بانک سوال س
ادغام کنید و تحت یک آزمون برگزار کنید

فیلم آموزشی نحوه 
ادغام آزمون ها در 

انتهای صفحه ی اصلی
سامانه وجود دارد



ا شما می توانید دانش آموزان ر
نید به صورت فایل اکسل وارد ک
و یا اگر در سامانه دانش 

ی آموزان راتعریف و کالس بند
کردید می توانید از قسمت 

انتخاب کالس ، دانش آموزان 
را دعوت به آزمون کنید



ماییددر لیست مدعوین شما می توانید دانش آموزانی که به آزمون دعوت کردید را مشاهده ن

در این قسمت می توان حاضرین،غایبین،تکیمل آزمون نکرده ها و همه مدعوین را مشاهده کرد

اگر دانش آموزی در آزمون غایب باشد
ی می توانید در این به او زمان اختصاص

دهید تا در آزمون  شرکت کند

در این قسمت می توانید 
پاسخنامه دانش آموز را 

ریست کرده و امکان آزمون 
مجدد برای او فراهم شود

د فقط برای دانش آموزی کارنامه صادر می شو
که هر دوتیک سبز خورده باشد 

(در پایان آزمون، گزینه اتمام را زده باشد)



نیددر این قسمت شما می توانید لیست سواالت و پاسخ آزمون را مشاهده ک



داده نشود ، اگردر آزمون آنالین تستی با سواالت شخصی ، صفحه پاسخبرگ برای دانش آموزان نمایش
این قسمت را درست انجام ندادید

نید شما باید در این قسمت،  لیست درس ها، شماره اولین و آخرین سوال آن درس و ضرایب آنها را وارد ک



زمان دسترسی به اگر دسترسی به کارنامه ، بالفاصله بعد از آزمون باشد سیستم خودکار کارنامه را صادر می کند ولی اگر
یدکارنامه را در زمان خاصی قرار دادید باید بعد از اتمام آزمون به این قسمت مراجعه کنید و صدور کارنامه را بزن



در این شما گزارش حضور دانش آموزان در آزمون و تعداد نفرانی که آزمون را کامل کرده اند به شما می دهد



کنید بعد از ساخت آزمون آنالین حتما به این قسمت مراجعه کنید و آزمون را تست



موزان در مرحله آخر ساخت آزمون شما می توانید فیلم های آموزشی و مشاوره ای آپلود کنید تا دانش آ
.در این قسمت می توانید آن فیلم ها را مشاهده و ویرایش کنید.بعد از آزمون آنرا مشاهده کنند



اشد را در این قسمت شما می توانید آزمون هایی که سواالت آن از بانک سوال سامانه استفاده شده ب
برای ذخیره با فرمت پی دی اف حتما با مرورگر گوگل کروم باید بروید. ذخیره یا چاپ کنید



مرحله دارد 3آزمون بسازید ، ساخت آزمون سواالت بانک سوال سامانه اگر با استفاده از 

تعیین هزینه آزمون 

جهت پرداخت کاربران

ان می آزمون برای دانش آموزان قفل نش.وقتی برای آزمون هزینه تعیین می کنید
دهد و پس از پرداخت ، دانش آموز می تواند در آزمون شرکت کند



کندوقتی آزمون هزینه داشته باشد، دانش آموز لبتدا باید هزینه را پرداخت کند سپس می تواند در آزمون شرکت



در ساعت مقرر: نوع برگزاری آزمون 
دانش آمورزان مانند مدرسه باید راس ساعت 
وارد آزمون شوند و هنگام پایان ساعت آزمون 

دیگر اجازه شرکت ندارند

به صورت شناور: نوع برگزاری آزمون 
ه می توان فرصت شرکت در آزمون را در یک باز

اعت به طور مثال از شنبه س.) زمانی تعریف کرد
(  17صبح تا دوشنبه ساعت 9

دهدر زمان تعیین ش: نوع دسترسی به کارنامه 
ته باید بد از اتمام آزمون ، به مدیریت آزمون رف

.و صدور کارنامه را بزنید

ز آزمونبالفاصله پس ا: نوع دسترسی به کارنامه 
ها بعد از اتمام آزمون ، سیستم خودکار کارنامه

.را صادر می کند اشد اگر این گزینه فعال ب
ه هنگامی که دانش آموز ب
هر دلیل وسط آزمون 

خارج شود امکان ورود 
مجدد را داشته باشد



ا شما می توانید دانش آموزان ر
نید به صورت فایل اکسل وارد ک
و یا اگر در سامانه دانش 

ی آموزان راتعریف و کالس بند
کردید می توانید از قسمت 

انتخاب کالس ، دانش آموزان 
را دعوت به آزمون کنید



.ننددر این مرحله شما می توانید فیلم های آموزشی و مشاوره ای آپلود کنید تا دانش آموزان بعد از آزمون آنرا مشاهده ک



را به شما توضیح می دهیم4و3و2مرحله دارد که مرحله6ساخت آزمون آنالین با سواالت شخصی  

(امانهمشترک با ساخت آزمون آنالین با سواالت بانک س)در صفحات قبل توضیح داده شد6و5و1مرحله 



کنیدکلیک" درج فایل جدید" برای اینکلر بر روی . در این مرحله باید فایل های سوال و پاسخ را آپلود کنید 



دفایل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس ثبت را می زنی

در این قسمت تاریخ و ساعت دسترسی دانش آموزان به دفترچه
سواالت یا پاسخنامه را مشخص می کنید

اشدزمان نمایش سواالت باید با زمان شروع و پایان آزمون یکسان ب



در این مرحله تعداد سواالت آزمون و جواب صحیح هر 
سوال را باید مشخص کنید



داده نشود ، اگردر آزمون آنالین تستی با سواالت شخصی ، صفحه پاسخبرگ برای دانش آموزان نمایش
این قسمت را درست انجام ندادید

نید شما باید در این قسمت،  لیست درس ها، شماره اولین و آخرین سوال آن درس و ضرایب آنها را وارد ک



آزمون چاپی



1

3 2



ساخت آزمون چاپی با آزمون آنالین فرقی نمی کند



بعد از ساخت آزمون ، وارد صفحه مدیریت آزمون می شوید 

می توانید آزمون ساخته شده را به صورت آنالین هم برگزار کنید

برای چاپ و ذخیره سواالت و پاسخ نامه 
کلیک کنید"چاپ آزمون"بر روی 



الگوی چاپ را انتخاب کنید



هر کدام از آیتم های 
سربرگ را می توانید با 
برداشتن تیک سمت 

راست آن ، حذف کنید 
همچنین می توانید عنوان 

ها را ویرایش کنید

برای چاپ یا ذخیره با 
فرمت پی دی اف بر روی 

کلیک کنید"چاپ"



برای ذخیره با فرمت پی 
دی اف باید این قسمت را 

Save as pdf
انتخاب کنید

برای چاپ ، باید 
پرینتر خود را 

انتخاب کنید

1
2

اگر صفحات نمایش داده 
به شما در این صفحه به 

هم ریخته بود ابتدا
More settings

را زده سپس در 
Paper size 

A4سایر را          انتخاب کنید



آزمون آنالین تشریحی



 باشدمیتستی مراحل ساخت ازمون تشریحی نیز مانند آزمون.

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



واالت در آزمون تشریحی می توانید ترکیبی از س
د کنیتستی،تشریحی و درسنامه را انتخاب 



را کلیک در ساخت آزمون تشریحی با سواالت بانک سامانه وقتی سواالت را انتخاب کرده و نمایش آزمون
قبل از ثبت آزمون بارم های سواالت را حتما وارد کنید. می کنید



کنیدتصحیح آزمون تشریحی کلیک–برای تصحیح آزمون تشریحی ، باید در منوی بر روی آزمون ها 

یدنام آزمون را انتخاب کن ه بعد از انتخاب آزمون ، مشاهد
پاسخنامه ها را کلیک کنید

ز با کلیک بر روی هر دانش آمو
می توانید پاسخنامه آنها را 

مشاهده کنید



ب در این قسمت میزان نمره کس
شده دانش آموز از این سوال را 

تعیین می کنید

ت پاسخ این سوال به صور
عکس می باشد



ت پاسخ این سوال به صور
متن می باشد



می باشد"پاسخ متنی"در حالت پیش فرض ، جواب بر روی 
را کلیک کنید"پاسخ تصویری"اگر پاسخی مشاهده نکردید حتما بر روی گزینه 

دانش است شاید"پاسخ متنی"این پیام مربوط به 
آموز به صورت ارسال عکس ، پاسخ داده باشد



در پایان تصحیح، باید
یدثبت نمره را کلیک کن

زنیدسپس تایید را ب



نمره دانش آموز ثبت شد



(آنالین)ساخت کالس مجازی



د شویدبرای تعریف کالس مجازی باید ابتدا سرویس مورد نظر را از بخش تعرفه ها تهیه کرد سپس به مدیریت کالس ها وار
می باشدAdobe Connectو  Big Blue Buttonسرویس کالس های مجازی تحت دو سرویس 

مشخصات سرویس کالس شما



ویرایش کالس

فعال بودن کالس

افراد شرکت کننده

مدرسین

فیلم های ضبط شده

لیست جلسات کالس
و دریافت لینک کالس



برای ساخت کالس ، بر روی گزینه
نیدکلیک می ک"تعریف کالس جدید"



در ابتدا باید مشخصات کالس را وارد کنید

رمز ورود مدرسین و دانش آموزان جهت 
دورود به کالس بااستفاده از لینک می باش



در این قسمت، تنظیمات پیشرفته کالس را انجام می دهید

یدجلسات این کالس را می توانید ثبت کن"افزودن"با کلیک بر روی



شما می می توانید چندین جلسه آینده کالس خود را ثبت کنید



مدرسین و ناظرین کالس را دعوت کنید"افزودن"با کلیک بر روی



مدرسین و ناظرین را دعوت کنید+ با کلیک بر روی 

را کلیک کنید"ثبت "در پایان باید در پایین صفحه 



:داردراه وجود دو برای ورود به کالس 

ا بزنند مدرس و دانش آموزان وارد پنل خود شوند،در صفحه اصلی پنل در قسمت کالس فعال ، ورود به کالس ر.1



برای دریافت لینک جلسات بعد از ساخت آزمون، به مدیریت کالس ها رفته و بر روی آیکون              کلیک کنید     

، با کلیک بر روی این گزینه
لینک کالس کپی می شود

.با استفاده از لینک ، وارد کالس شودو دانش آموزان مدرس .2

وددر این صورت باید رمز مدرس یا دانش آموزان را که هنگام تعریف کالس، وارد کردید به آنها داده ش



را بزنید""حتما . در ابتدای ورود به کالس ،باید میکروفن ر انتخاب کنید سپس مرورگر از شما اجازه می خواهد Allow



نیدرا بز"بله"بعد از تست صدا 



1

7

12

4

865

3

9

1011

ابزار ها مانند قلم ، شکل های هندسی،1.
...تایپ کردن و 

لغو حاشیه نویسی2.
پاک کردن3.
یاهفعال کردن حالت چند کاربره تخته س4.
اشتراک گذاری صفحه نمایش5.
اشتراک گذاری وبکم6.
قطع کردن کامل صدا7.
بستن موقت صدا8.



9 .
کنیدبا استفاده از این گزینه می توانید سواالت تستی یا نظرسنجی طرح



با استفاده از این گزینه می توانید فایلی را در صفحه نمایش بدهید. 9



9 .

با استفاده از این گزینه می توانید
ریدلینک یک ویدیو را به اشتراک بگذا



با کلیک بر این گزینه ، تخته تمام صفحه می شود. 10



در اینجا می تواند مشاهده نمایید ... موارد دیگر مانند تنظیمات ، اتمام جلسه و .11



با کلیک بر روی هر کاربر 
گزینه ای مقابل برای شما نمایش داده می شود



با کلیک بر روی تنظیمات
گزینه ای مقابل برای شما نمایش داده می شود



با کلیک بر روی تعرفه سرویس ها در قسمت کالس مجازی ، لیست هزینه سرویس کالس قابل مشاهده می باشد



مدیریت کاربران



در مدیریت کاربران شما بخش دانش آموزان ، شما می توانید دانش آموزان را تعریف کنید
با تعریف دانش آموزان در سامانه ، سیستم به صورت خودکار برای آنها پنل دانش آموزی ایجاد می کند

از این قسمت هم شما می توانید 
دانش آموزان را به کالس اضافه و 

یا به آزمون دعوت کنید



برای تعریف دانش آموزان دو راه وجود دارد
اگر تعداد آنها کم باشد می توانید به صورت تک تک تعریف کنید

می توانید فایل نمونه اکسل را دانلود ، تکمیل و آپلود کنید( مانند مدرسه)اگر تعداد دانش آموزان زیاد باشد 

برای تعریف دانش آموزان به صورت 
یدفردی بایدثبت کاربر جدید را کلیک کن



مشخصات دانش آموز را وارد 

کرده و ثبت را بزنید

نام کاربری و رمزی که در 

به اینجا وارد می کنید را باید

ن دانش آموزان بدهید تا با آ

وارد پنل خود شوند

وقتی دانش آموزان را تعریف

ید می کنید تاکید داشته باش

دیگر آنها نیاز به ثبت در 

سامانه ندارند و باید با نام 

ها کاربری و رمزی که شما به آن

می دهید وارد پنل خود شود

وداگر دانش آموزی وارد پنل خود شد و آزمون های شما در پنل او نب

نام کرده یا با نام کاربری که شما به او دادید وارد نشده و خودش ثبت

و یا شما اورا به آزمون دعوت نکردید



برای تعریف دانش آموزان به صورت گروهی، باید دانلود فایل نمونه را کلیک کرده 
.اکسل دانلود شده را دانلود ،تکمیل و آپلود کنید

ش نام کاربری و رمز ورود دانکنید به عنوان نام کاربری که در فایل اکسل وارد می 
آموزان به کالس تعیین می شود و باید در اختیار آنها قرار دهید



در مدیریت کاربران شما می توانید کالس و دانش آموزان را تعریف کنید سپس دانش آموزان را به کالس اضافه کنید
پیشنهاد می شود بعد از ثبت نام و ورود  به سیستم، اولین کار دانش آموزان و کالس بندی ها را انجام داده سپس آزمون تعریف کنید

"برای تعریف کالس باید گزینه 
را بزنید"ثبت کالس جدید

اگر بخواهید کالسی را 
حذف یا ویرایش کنید



مشخصات کالس را کامل کرده و ثبت را کلیک کنید



برای اضافه کردن دانش آموز به کالس ، ابتدا دانش آموزان و کالس را تعریف کرده سپس آنها را به کالس اضافه کنید

برای اضافه کردن دانش آموزان به کالس بر 
روی دانلود فایل نمونه کلیک کنید



در اکسل دانلود شده باید نام کاربری 
دانش آموزان و کد کالسی که باید آنها به 

آن کالس اضافه شوند را بنویسید



خرید بانک سوال





سوال بانک سواالت سامانه آنالین آزمون یار برای ساخت آزمون های آنالین و چاپی استفاده کنند650000دبیران و مدارس می توانند از 
برای استفاده ، ابتدا باید بسته ی بانک سوال مورد نظر تون را تهیه کنید

بسته مورد نظر خود را 
انتخاب و بر روی آن 

کلیک کنید



مدت زمان بانک 
خود را انتخاب کنید

تفکیک تعداد
سواالت هر فصل

تعدادسواالت و درسنامه 
بانک سوال حسابان

بعد از انتخاب مدت زمان ، 
را "افزودن به سبد"بر روی 

کلیک کنید

بسازیدبا خرید بسته بانک سوال می توانید به صورت نا محدود ، آزمون آنالین و چاپی



ده می توانید بسته انتخاب ش
را از سبد خود حذف کنید

برای ادامه فرایند خرید بر روی 
کلیک کنید"سبد خرید "

بعد از کلیک بر روی افزودن به سبد 
این صفحه برای شما نمایش داده می شود



د ثبت سفارش را کلیک کنی



اگر کد تخفیف دارید در این
ثبت "قسمت  وارد کرده و 

را بزنید"کد تخفیف

در آخر ، درگاه را انتخاب 
کرده و پرداخت را بزنید



با تایید این پیام ، وارد صفحه 
پرداخت بانک می شوید



بعد از پرداخت ، بسته ی بانک مورد نظر به صورت آنالین
همان لحظه برای شما فعال می شود



خرید زیر دامنه و سایت اختصاصی



با خرید زیر دامنه و یا آدرس اختصاصی ، دانش آموزان دیگر نیاز به ورود به سایت                                          ندارند و
وارد صفحه اختصاصی شما می شوند 

www.Quiz24.ir



(دتمام پنل ها به صورت یکساله می باشن)تمام امکانات زیر دامنه و سایت اختصاصی مانند یکدیگر می باشد

در انتهای آدرس زیر دامنه

.quiz24.ir

می آید

در آدرس سایت 

اختصاصی هیچ اسمی از 

Quiz24

مشاهده نمی شود



در انتهای آدرس زیر دامنه

.quiz24.ir

می آید



در آدرس سایت 

اختصاصی هیچ اسمی از 

Quiz24

مشاهده نمی شود



خرید بسته برگزاری آزمون آنالین



خریداری کنید"بسته برگزاری آزمون آنالین"برای برگزاری آزمون آنالین ابتدا باید 

:توجه 
بسته ها به صورت نفر

آزمون می باشد
هر آزمونی که برگزار 
شود به تعداد نفرات 
حاضردر آزمون از 

داعتبار شما کسر می شو

برگزاری را تهیه کنید100اگر شما بسته 
تا می شود70تایی شما کسر و اعتبار باقی مانده 100تا از اعتبار 30یعنی نفر شرکت می کنند 30به طور مثال در اولین آزمون شما 



دبا کلیک بر روی گزینه خرید هر بسته ، پیام زیر برای شما نمایش داده می شود و با تایید پرداخت ، وارد صفحه بانک می شوی



کارنامه و تحلیل سواالت





قسمت کارنامه در منو شامل دو بخش تحلیل سواالت و کارنامه ها می باشد
قابل مشاهده می باشد...در بخش تحلیل سواالت ، نحوه پاسخگویی دانش آموزان به هر سوال ، درصد انتخاب گزینه های هر سوال توسط دانش آموز و



:انواع کارنامه 
عملکرد کلی مدرسه رانشان می دهد: کارنامه مدرسه .1



:انواع کارنامه 
عملکرد کلی هر کالس رانشان می دهد: کارنامه کالس.2



:انواع کارنامه 
می دهد( کارنامه دبیر)عملکرد دانش آموز را در هر درس : کارنامه درسی .3



:انواع کارنامه 
عملکرد کلی هر دانش آموز و رتبه بندی آنها را نشان می دهد: کارنامه تجمیعی .4



:انواع کارنامه 
عملکرد هر دانش آموز را در هر درس با جزئیاتو به صورت دقیق نشان می دهد: کارنامه تفصیلی .5



:انواع کارنامه 
نمودار ها .6



می توانید از تمام کارنامه ها ، خروجی اکسل دریافت کنید: خروجی اکسل 

در شیت های پایین اکسل ، کارنامه های مختلف قابل 
دسترسی می باشد



مالی



قسمت مالی شامل سه بخش است
اییدمی باشد که شما می توانید پرداختی های دانش آموزان خودتان را مشاهده نم"تراکنش های دانش آموزان"بخش اول 



د در در این قسمت شما می توانید مبالغی که از فروش کالس و آزمون های خو.  می باشد "درخواست تسویه"بخش دوم 
سامانه کسب کردید را با وارد کردن شماره حساب و کارت بانکی درخواست تسویه دهید

واریز وجه به حساب کاربران در روز پنجشنبه هر هفته انجام می گیرد .



انند خرید در این قسمت شما می توانید تراکنش هایی که در سامانه انجام دادید م.  می باشد "تراکنش های من"بخش سوم 
را مشاهده نمایید... بسته برگزاری ، بانک سوال و 



خرید شارژ



.اده نماییدمی توانید اکانت خود را شارژ کنید و کمتر از کارت بانکی خود استف"خرید شارژ"در قسمت 


