
 

 (قلم چی برنامه ای کانون فرهنگی آموزشهای آزمون آنالین برگزاری  شیوه نامه) 

 با سالم و احترام

 اولیای ارجمند / دانش آموز گرامی ...

 ها  به  آزمونبا توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا تا اطالع بعدی 

 و آنالین شرکت کنند. به صورت غیر حضوری ها آزمون و دانش آموزان می توانند درشود  صورت حضوری برگزار نمی

این شیوه نامه جهت آشنایی دانش آموزان و اولیا با فرآیند برگزاری آزمون آنالین منتشر شده است و دانش آموزان  

 د.خود مشاهده کنن یصفحه شخصاز طریق  61ساعت عه عصر جم  را  می توانند بعد از شرکت در آزمون کارنامه

صفحه شخصی ،  "صفحه شخصی شما"و از نوار ابزار   شوید kanoon.irبرای شرکت در آزمون  وارد سایت 

 .دانش آموز را انتخاب کنید

 

 



 
 خود شوید.صفحه شخصی وارد   نام کاربری )شمارنده کانونی( و رمز عبور )کد ملی (وارد کردن  با 

 

 

 

 

 

 

.در این قسمت  وارد صفحه آزمون خود می شوید   )آبی رنگ(ورود به آزمون از لینک به صفحه شخصی  از ورود پس  

در اختیار دانش آموز قرار داده شده است. دانش آموزان می توانند تمامی سواالت را یکجا دانلود  صورتدو سواالت به 

کنند و به آنها پاسخ دهند و نهایتا گزینه های مورد نظر را وارد پاسخبرگ الکترونیک خود کنند و یا به صورت تکی به 

  ه های مورد نظر را وارد پاسخبرگ آنالین خود کنند.سواالت که در باالی صفحه نمایش داده می شود پاسخ دهند و گزین

 

 



 
 
 

 شروع آزمون : ساعت 8 صبح 

  سواالت آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد

 شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون)54:70( دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید

 ساعت 61 :  زمان پایان پردازش اول

  ساعت 61 : زمان مشاهده کلید و  پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی

دانش آموزانی که پس از ساعت 61:55 آزمون خود را به پایان برسانند در پردازش های بعدی قرار می گیرند 

و با تاخیر کارنامه دریافت می کنند.توصیه ما به شما این است که تا قبل از ساعت 61:55 پاسخ های خود را ثبت 

 کنید و آزمون خود را نهایی کنید .
 

در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص ثبت نام و یا فرآیندهای آزمون به غیر از روز آزمون  با شماره  

90199019019 در پیام رسان واتس اپ و در صورت بروز هرگونه سوال و مشکل در روز آزمون با شماره 

 96206097020 در ارتباط باشید

 

 

 راهبردینحوه دانلود برنامه 

 از طریق لینک زیر میتوانید برنامه را دانلود کنید:

}HYPERLINK "https://www.kanoon.ir/Barname/27"  { 

 

 

 

 رکز انفورماتیک کانون فرهنگی آموزش )قلم چی(کرجم
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