
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد زمان دقیقه 30 سوال  تئوری  20 مبانی کامپیوتر و اینترنت بصورت ونهای زمآ 

  دقیقه زمان می باشد. 40سوال عملی  20ورد اکسل اکسز و پاورپوینت بصورت آزمونهای 



 بنام خداوند بخشنده و مهربان

 با سالم خدمت فراگیران محترم

 عد از اجرای نرم افزار آزمون صفحه زیر نمایش داده می شود.ب

 

مه را وارد نمایید و دک تعریف شده است لطفا کد ملیتان  کد ملینام کاربری و کلمه عبور **توجه:
 ورود را انتخاب نمایید.

 ظاهر گردد.فراگیران عزیز صفحه اصلی نرم افزار بصورت زیر 

 

 لیست آزمون های فعال
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 همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید 

در صورتی که آزمونی از طرف مدیر مرکز آزمون برای شما ثبت شده باشد می توانید بر روی دکمه 
 شروع آزمون کلیک نمایید و آزمون خود را شروع نمایید.

 تشریح آزمون عملی

 Excelآزمون نمونه :

فراگیران عزیز برای آشنایی بیشتر شما با نحوه برگزاری آزمون عملی تصاویری از محیط آزمون 
 عملی در زیر نمایش داده می شود.

 بعد از کلیک بر روی دکمه شروع آزمون صفحه زیر نمایش داده می شود.

 
،  Excelهمانطور که مشاهده می کنید سواالت آزمون ظاهر می شود و همچنین نرم افزار های 

Word  ،Power point  ،Access  توسط نرم افزار آزمون ساز هنرجو باز و محیط نرم افزار برای
 شما آماده می شود و فراگیران نباید نرم افزار های مذکور را ببندند.
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  برای جلوگیری از اتالف وقت شما بروی سواالتی که مشکل دارید دکمه بعدا پاسخ میدهم
بروی دکمه های مرور سواالت انتخابی  ایت می توانید با زدن را تیک بزنید و در نه

 سوالت پاسخ داده نشده را جواب دهید .
  در صورتی که نرم افزار هایExcel  ،Word  ،Power point  ،Access  به هر دلیلی

 استفاده نمایید.از دکمه بازسازی سوال بسته شد یا سوال مشکلی داشت می توانید 

 دکمه پایان آزمون را انتخاب نمایید و منتظر اعالم نمره کسب شده بمانید. برای خاتمه آزمون

 

مشاهده  آپاراتفراگیران عزیز می توانید آموزش تصویری آزمون ساز هنرجو را از لینک زیر در 
 نمایید.

 

 نحوه تهیه پیش آزمون

قبل از آزمون  آزمون سواالت با بیشتر آشنایی و تمرین به احتیاج که صورتی در
.نمایید اقدام آزمون پیش( خرید)تهیه به نسبت توانید می نهایی دارید  
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ثبت نام فراگیران  قسمت بر روی azhonarjoo.irسایت در برای تهیه پیش آزمون می توانید 
 کلیک نمایید. ICDLجهت پیش آزمون 

 
 در صفحه بعدی ظاهر شده جهت شرکت در پیش آزمون ابتدا دکمه ثبت نام را زده : 
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وارد  کد ملیدر صفحه بعد نام و نام خانوادگی را وارد نموده و نام کاربری و کلمه عبور را همان  
 .نمایید تا بعدا با مشکل مواجه نشوید

 

با کد ملی وارد شده  و صفحه انتخاب پیش آزمونها برای شما  مجدد  ،پس از انجام ثبت نام 
 فعال میشود:
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پیش ازمونهای مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه پرداخت را زده و وارد صفحه بانک شوید.)بعد 
 مرحله امکان شرکت در ان آزمون را دارید.( 3از پرداخت هر پیش ازمون شما 

 

با کد ملی  که قبال دانلود و اجرا نموده اید  icdlدر صفحه اصلی نرم افزار آزمون ،بعد از پرداخت
 را انتخاب نمایید تا آزمون های خریداری شده را مشاهد نمایید.پیش آزمون دکمه   وارد شده
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در صورت تمایل به خرید سایر پیش ازمونها می توانید از دکمه خرید پیش ازمون در باالی 
 استفاده نمایید.صفحه نیز 

 آموزش تصویری آزمون ساز هنرجو

 

در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید با شماره 
85293035190-85307372039  

 تماس بگیرید

https://www.aparat.com/v/7PaYA

