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 اساتید گرامی

بد نظر گرفت  شده طرح ساال   تکمیل اطالعات بد سامان  امتحانات مجایی جهت ک   م   اب  طفاا ب  ماادب یرر با سال

اطالعی  برگر   فیلم  2مراحل دا تاضیح می بهد، تاج  فرمائید. الی م ب  ذکر است ک  بد  ساده و مختصر  ب  صادت 

 آمایشی ب  صادت ماصل شما بد جرران جزئیات قراد می گیررد:

 vclass.azad.ac.irبانلاد فرمت سااالت ای سارت  -1

ایشی بد قاطب بدرافت فر م سااالت   ثبت مشخصات با  ادب کربن ارمیل شخصی خاب   ارمیل گر ه آم -2

 word   pdfمرباط    ذخیره آن ب  صادت 

  د ب ب  سامان  امتحانات مجایی امتحانات) ابآیما(    ادب کربن نا م کادبری   دمز عباد  -3

 تاصی  می شاب ک  کلم  عباد خاب دا تغییر بهید.

 انتخا  بدس مادب نظر -4

 ت چپ(   انتخا  شر ع  ررارشانتخا  عالمت تنظیمات)چرخدنده نشان بابه شده بد گاش  باال سم -5

 اضافه کردن یک فعالیت/ منبعانتخا  گزرن   -6

 انتخا  آیمان ای پنجره بای شده   انتخا  آیمان تشررحی -7



 طراحی سربرگ برجیتاطی برگ  امتحان: -8

بد ارن قسمت عناان بدس، تاضیحات مادب نیای، تادرخ امتحان، یمان امتحان   برگر ماادب مادب نیای طبق 

 ادب می شاب   بد انتهای صاح ، کلید ذخیره   بایگشت ب   3فارل تصارری داهنما   را بستاد اطعمل شماده 

 .خااهد شدبدس انتخا  

ده   قابل د رت است. د ی آن کلیک نمابه   کلید پس ای بایگشت ب  بدس، فارل آیمان شما ساخت  ش -9

 ررارش کائیز دا انتخا  نمائید. بد پنجره بای شده، فارل سااالت دا ب  صادت پیاست)طینک(   را ب  صادت 

Drag & Drug  را ب  صادت کپی نمابن ای فارل  دب   اطصاق آن بد پنجره بای شده،  ادب نمائید. پس ای  

 بد انتها بکم  ذخیره یبه شاب. انجا م ارن فعاطیت ها

پس ای خاتم  مجدبا بر د ی فارل آیمان کلیک نمابه   پیش نمارش سااالت دا مشاهده نمائید. سااالت حتما  -11

 برای شما بارد قابل د رت باشند.

 

 

 

 با تشکر و آرزوی موفقیت

 

 

 

 


