
 بسمه تعالی

 در سامانه آزمون آنالین واحد تهران جنوب نامهو پاسخ راهنمای دریافت سوال

 مخصوص دانشجویان

 

 محترم می رساند اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات با حمایت ریاستت محتترم واحتد و    دانشجویانبه اطالع 

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

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

سواالت امتحانی ختود تاااتا دارد    دریافتگرامی برای دانشجویان امکان استفاده از آن مهیا گردیده است لذا از 

مراجعته   NewEnroll.azad.ac.irنمای ذیل به سایت ختدمات آموزشتی واحتد بته آدر      مطالعه راه پس از

 سواالت اقدام نمایند.  دریافتنموده و نسبت به 

 

 آنالین  دریافتراهنمای 

 .سواالت گزینه آزمون آنالین در سامانه امتحانات را انتخاب نمائید دریافتپس از ورود به سامانه جهت  -1

 

 
 

 

 



  .در ستون آزمون آنالین، در تاریخ و زمان هر آزمون دکمه ورود به آزمون فعال می شود در جدول زیر -1

آزمون ها به دو شکل طراحی شده اند که شامل یک مدل به صورت یک برگه سوال که باید دانشتجو دانلتود    -2

و  دایت  نمایت  تکند و سپس در یک برگه سفید که مشخصات کامل خود را باالی آن نوشته، پاسخ های ختود را  

  .ددر بخش مربوطه آپلود کن کیلوبایت  055و کاهش اندازه آن تا pdf  و یا  jpg  ،pngبا تبدیل آن به  سپس

 .سامانه جواب ها را وارد کنید محیطمدل دوم به صورت سواالت تشریحی و تستی می باشد که باید در  -3

آزمون، در آزمون شرکت نمایند و عدم ورود به آزمون دانشجویان باید در زمان مارر و مشخص شده برای هر  -4

  .آنالین به منزله غیبت محسوب خواهد شد

 

پس از فشردن دکمه ورود به آزمون آنالین با توجه به بارگذاری سواالت توسط استاد با دو صفحه متفاوت مواجه 

 می شوید.

 

 باشد با صفحه زیر مواجه می شوید فایل آپلود شده سواالت بصورت در صورتیکه -1

 کتد در  و کتد کتال  نمایتان      ساعت شروع، مدت آزمون، نام در ، نام استتاد،  )شکل زیر(در صفحه باز شده

 زمان باقیمانده به دانشجو نمایش داده می شود.هر لحظه  و می شود



 

یا ذخیتره   دانلود وتوان فایل را روی لینک دانلود فایل سواالت کلیک کرده و صفحه زیر نمایان می شود که می 

 نمود.

 

 

 .نمایید)شکل زیر( آپلودپس از پاسخ به سواالت در صفحه پاسخنامه آنرا اسکن و 



 

 

 در صورتیکه استاد سوال را بصورت تشریحی یا تستی بارگذاری نمایدد بدا مراحدل زیدر مواجده       -2

 می شوید.

 

پاسخ هر سوال را در کادر مربوطه تای  کرده و ذخیتره پاستخ هتا را کلیتک      تشریحی تدر کادر مربوط به سواال

نمایید. همچنین پاسخ سوال تستی را هم مشخص کرده و ذخیره پاسخ ها را کلیک نمایید تا عملیات انجام شده 

 ذخیره گردند.

 



 نمونه جواب تشریحی و چهار گزینه ای را در شکل زیر می توان مشاهده نمود.

 

 به جتای ارستال فایتل     االمکان از تای  کردن در محل مشخص شدهتی ح سهولت در ارسال پاسخنامه به منظور

 استفاده نمایید.

 

 با آرزوی موفقیت

 اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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