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 داوطلب گرامی؛ 

راهنمای حاضر به منظور ارائه مراحل ورود به پنل کاربری و شرکت در آزمون آزمایشی آنالین نگاره در اختیار  

از  ماندن هرگونه سوال یا ابهام، شما قرار گرفته است. لطفا آن را به دقت مطالعه نموده و سپس در صورت باقی 

 باشید.ارتباط  ا ما در ، بموسسه تماس  هایشماره طریق

   

 وارد شوید.  edu.negareh.ac.irبه سایت ابتدا برای ورود به پنل کاربری خود،   -1
 

« ورود به سایت»خود را در قسمت مشخص شده، وارد نموده و سپس گزینه   و رمز عبور  نام کاربری  -2

 . کنیدب  اخانترا  

 تشکیل شده است.رقمی   10، از کد ملی )همراه با صفر ابتدای آن( و رمز عبور  تلفن همراهاز شماره نام کاربری  توجه: 

 

 

     02141659و  02188895070
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بر گزینه   های من،در منوی درسو یا    کلی درساز قسمت نمای  س از ورود به پنل کاربری خود،  پ -3

 کلیک کنید.  « های آزمایشیآزمون»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از   -4 آزمونپس  بر  آکلیک  شما زمایشی،  های  برای  آزمون  مشخصات  صفحه  تا  بمانید   منتظر 

، تاریخ، نام آزمون  را که شامل  مشخصات آزمون  جدول  توانیدمیشما    اکنون( شود.  Load) بارگیری

 مشاهده نمایید. است،    ، زمان پایان و تعداد سواالتشروعزمان  
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توانید فایل سواالت آزمون را دانلود  ، می«دانلود»در جدول مشخصات آزمون، با کلیک بر گزینه   -5

میفایل    ینا  نمایید. که  است  گرفته  قرار  شما  برای  اف  دی  پی  صورت  در به  را  آن   توانید 

ه خود ذخیر  ی دلخواه در سیستمپوشه( جدیدی در مرورگر خود باز نموده و یا در  tab)  صفحه

 نمایید. 

آزمون خود را شروع کنید.   توانیدمی  گزینه »شروع«  انتخاب س از دانلود و ذخیره سواالت آزمون، با  پ -6

شما بارگیری توجه داشته باشید که پس از کلیک روی گزینه شروع، صبر نمایید تا صفحه پاسخنامه  

(Load )    .در این مرحله، از رفرش کردن صفحه خودداری نمایید. شود  

خود و آزمون را در باالی صفحه مشاهده کنید. توانید مشخصات  میه پاسخنامه،  حپس از بارگیری صف

ه توج   .دهدشما نشان می  را به  مانده تا انتهای آزمونمدت زمان باقی   ه، شمارِ باالی صفحثانیه  همچنین

اتمام ازه زمانی مشخص شده امکان شرکت در آزمون را دارید و پس از  ب  شید که شما تنها درداشته با

 آزمون، دسترسی شما به پاسخنامه بسته خواهد شد.   زمانِ

 شروع آزمون دانلود  

 آزمون  جدول مشخصات 
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رو، به سواالتی که در   پیشِ  ه پاسخنامه حدر صفهای هر سوال  کنون فرصت دارید تا با انتخاب گزینها -7

 خ دهید. فایل پی دی اف در اختیارتان قرار گرفته است پاس

ه در سوال مربوطوارد کردن شماره  خ هریک از سواالت را داشتید، با  پاسصد پاک کردن  چنانچه ق    -8

از مربوط به آن سوال را  اسخ  پ«، گزینه  »پاکسازی تکی پاسخنامه و سپس انتخاب گزینه  نوار باالی  

هم ک  پا خود  پاسخنامه   کردنمایید.  پاک  برای  پاس ن  چنین  خودخکلیه  از  می  ،های  ه دکمتوانید 

 . در باالی پاسخنامه استفاده کنید  « کسازی کلیپا»
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آزمون، در  خود  نامه  هایی پاسخثبت نآنکه به تمامی سواالت مورد نظر خود پاسخ دادید، جهت  س از  پ -9

پایین صفحه   گزینه  در  نمایید.  « ل»ارساروی  با  کلیک  داشته  ارستوجه  از  که پس  نهایی شید  ال 

 ثبتِ و آزمون شما به    خواهد داشتوجود نها  امکان هرگونه ویرایش و تغییر در پاسخدیگر  ،  سخنامهپا

 نهایی خواهد رسید. 

 

 

 

 

 های پرتالش!ایبا آرزوی موفقیت برای تمام نگاره

 مان آموزش نگاره دپارت

   
 بت نهایی آزمون ثدکمه ارسال جهت 


