
 بسمه تعالی

 راهنمای ثبت سوال در سامانه آزمون آنالین واحد تهران جنوب

 مخصوص اساتید

 

به اطالع اساتید محترم می رساند اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات با حمایت ریاست محترم واحد و مدیر 

مجدانه پرسنل خود اقدام به کل محترم فناوری اطالعات و ارتباطات استان تهران در فرصتی محدود و با تالش 

، که خوشبختانه به مرحله اجرا رسیده و طراحی و پیاده سازی سامانه امتحانات برخط واحد تهران جنوب نمود

امکان استفاده از آن مهیا گردیده است لذا از اساتید گرامی برای ثبت سواالت امتحانی خود تقاضا دارد پس از 

 NewEnroll.azad.ac.irآموزشی واحد به آدرس  مطالعه راهنمای ذیل به سایت خدمات

این سامانه در این ترم برای کالس های زیر حد نصاب اجرا  مراجعه نموده و نسبت به ثبت سواالت اقدام نمایند. 

خواهد شد. لذا از اساتید محترمی که کالس زیر حد نصاب دارند خواهشمند است در این سامانه سوال خود را 

 ثبت نمایند.

 راهنمای ثبت آنالین سواالت

جهت ثبت سواالت گزینه آزمون آنالین در سامانه امتحانات را انتخاب نمائید هسامان هپس از ورود ب -1  

 

 



 

اطالعات دروس خود را مشاهده خواهید نمود. جهت دانلود فرم خام سواالت  ،با انتخاب گزینه آزمون آنالین -2

ده و سپس با استفاده از فایل دانلود شده سواالت خود را در متن آن تایپ رس گزینه دانلود را انتخاب نموهر د

 نمائید.

 جهت درج سواالت بصورت یک به یک وارد بخش ثبت و مشاهده آزمون درس مورد نظر شوید

 

موارد ذیل را حتما مد نظر قرار دهید: جهت درج سوال بصورت یک به یک  

و دانشجو برای پاسخ دادن به زمانی که شما  صفر بی معنی است)زمان مدت زمان آزمون حتما ثبت گردد -1

دقیقه  57 آزمون حداکثر زمان 88-89ثبت می نمائید نیاز دارد.( طبق دستور العمل امتحانات نیمسال دوم 

 منظور گردد.

سوال  چنانچه سواالت شما قابل تایپ کردن باشدحتما از گزینه افزودن سوال استفاده نمائید.در شرایطی که -2

 حاوی فرمول های پیچیده و یا شکل باشد از گزینه آپلود فایل استفاده نموده و چک باکس زیر را تیک بزنید.

 در صورت داشتن توضیح در امتحان، توضیحات الزم را در باکس سفید رنگ مربوط تایپ نمائید.  -3



 

را مشاهده نمائید. جهت انتخاب  برای ثبت سوال روی دکمه افزودن سوال جدید کلیک نموده و صفحه زیر-4

حاالت تستی و یا تشریحی را انتخاب نمائید. ،نوع  سوال می توانید از گزینه نوع سوال  

اگر سوال تشریحی انتخاب شود کافی است متن سوال را تایپ نمائید.-7  

 

 



6-اگر نوع سوال بصورت تستی انتخاب شود صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود. دراین صفحه متن سوال و 

 بارم  و ترتیب نمایشسواالت و  گزینه ها  و پاسخ صحیح  را برای هر سوال درج نموده و ثبت نمائید.

 *** بارم سوال حتما درج گردد. ***

 

 

 

پس از ثبت، سواالت در پایین صفحه قابل مشاهده، ویرایش  و حذف می باشد. -5  

 



 

  

هم اکنون می توانید سواالت ثبت شده این درس را به کلیه کد کالس های دیگر همین درس و دیگر 

 کالس های موازی با این درس کپی نمائید.

 

 با آرزوی موفقیت 

 اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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