
 

 
 

هنگامی که ویروس کرونا همه گیر شد بسیاری از آموزشگاه ها و مدارس آموزش های خود را به صورت مجازی ارائه کردند. در ابتدای 

امر آموزش مجازی مشکالت بسیار زیادی داشت و حل این مشکل ها توسط دانش آموزان، اولیای آن ها و حتی مسئوالن مدارس 

زی سامانه های آموزشی این مشکل تا مقدار بسیار زیادی رفع شد. امروزه نیز سایت ها و سامانه های بسیار دشوار بود اما با راه اندا

مختلفی وجود دارد که آموزش مجازی را آسان تر می کند. یکی از این سامانه ها، سامانه کارسنج است که از طریق آن می توان 

حضوری را برگزار کرد. بنابراین در این مقاله قصد داریم به معرفی سامانه بدون دردسر و با بیشترین بازدهی کالس های مجازی و غیر 

آزمون آنالین  کارسنج و امکانات آن بپردازیم و نحوه شرکت در آزمون های آنالین سامانه کارسنج را به همراه راهنمای طرح سواالت

این مقاله را مطالعه کرده و در صورت داشتن هرگونه  برای معلمان بیان نماییم. پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای در سایت کارسنج

 .سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 سامانه کارسنج چیست؟

سی خود را به صورت سامانه کارسنج یک پلتفرم اینترنتی است که مدارس مختلف می توانند از آن استفاده کنند و کالس های در

مجازی برگزار نمایند. هدف از ایجاد این سامانه برطرف کردن نیازهای مدارس و آسان کردن فرایند آموزش و تحصیل برای دانش 

کند تا دقیق تر و منظم تر آموزش های خود را انجام داده و پیگیر وضعیت  آموزان است. همچنین این سامانه به معلمان کمک می

 .ش آموزان باشندتحصیلی دان

همچنین این سامانه امکانات بسیاری دارد که دانش آموزان و اولیای آن ها و یا حتی مسئوالن مدرسه می توانند از این امکانات 

است. اما نکته قابل توجه اینکه برای استفاده از سامانه کارسنج  آزمون آنالین در سایت کارسنج استفاده کنند. یکی از این امکانات،

ارس می بایست حق عضویت اشتراک پرداخت نمایند تا معلمان و دانش آموزان مدرسه بتوانند امکانات این سامانه را مورد استفاده مد

 .قرار دهند

  

  

 �� اطالعیه ��

 .وارد شویدrsanj.netka  بایست به آدرس آن به نشانی برای استفاده از سامانه کارسنج می 

http://karsanj.net/
http://karsanj.net/


 

 
 

 

 معرفی امکانات و خدمات سامانه کارسنج

 :این سامانه خدمات متفاوتی را به دانش آموزان و معلمان ارائه می دهد که شامل موارد زیر هستند

  الس های مجازیبرگزاری ک ��

 برگزاری آزمون های مجازی و تصحیح اتوماتیک آزمون ها ��

 ارسال تمرین و تکالیف و دریافت آن از دانش آموزان ��

 امکان تعریف زمان ارسال تکلیف در بازه مشخص ��

 ارائه گزارش هفتگی ��

 حضور و غیاب الکترونیکی دانش آموزان ��

  ن در جدول و نمودارارائه کارنامه نمرات دانش آموزا ��

 اطالع رسانی به اولیاء دانش آموزان در صورت داشتن تاخیر هنگام حضور در کالس ��



 

 
 

 برنامه ریزی تحصیلی ��

 امکان ارسال تکلیف دانش آموزان به صورت ویدئو، عکس و متن ��

  

  .�� کلیک کنید دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 نحوه ثبت نام در سامانه کارسنج برای مدارس و دانش آموزان

ثبت نام در سامانه کارسنج برای کارکنان مدارس و دانش آموزان امکان پذیر می باشد که در ادامه نحوه این ثبت نام را بیان می 

 .کنیم

 نحوه ثبت نام مدارس در سامانه کارسنج ��

مدارس سالم، مفید،  در حال حاضر سامانه کارسنج در مدارس معتبری مثل دبیرستان انرژی اتمی ایران، مدارس عالمه طباطبایی،

تیزهوشان، نمونه دولتی و سایر مدارس ممتاز کشور استفاده می شود. برای ثبت نام مدرسه در این سامانه باید ابتدا هزینه حق 

عضویت مدرسه پرداخت شود. در خصوص میزان این هزینه نیز باید بگوییم نوع خدمات و به روز رسانی های سیستم متفاوت است 

مختلفی از مدارس بسته به خدمات ارائه شده دریافت می گردد. البته هزینه دریافت شده به ازای هر دانش آموز برای و هزینه های 

  .یک سال تحصیلی می باشد

پس از پرداخت حق عضویت توسط مدرسه، فرم مربوط به ثبت نام مدارس قابل دریافت است که باید به وسیله مسئوالن مدرسه 

 :شامل موارد زیر می باشد تکمیل گردد. این فرم

 نام مدرسه ��

 مقطع تحصیلی ��

 نوع مدرسه ��

 استان / شهر / منطقه ��

 نشانی ��

 تلفن ��

 فکس ��

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 
 

 نام مدیر ��

 شماره همراه ��

 آدرس وب سایت مدرسه ��

 مشخصات پایه ها ��

 مشخصات معلمان، مسئوالن مدرسه و مشاور )پشتیبان( سامانه در مدرسه ��

م مراحل فوق، فرم تکمیل شده از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی ذکر شده در فرم ثبت نام کارسنج می بایست برای پس از انجا

 .کارشناسان این سامانه ارسال شود که برای سهولت در دسترسی شما عزیزان این فرم از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد

  

  .�� کلیک کنید فرم ثبت نام مدارس pdf فایل برای دانلود�� 

 نحوه ثبت نام دانش آموزان در سامانه کارسنج ��

دانش آموزان و اولیای آن ها می بایست پس از ورود به این سامانه رمز عبور یا نام کاربری را که مدرسه به آن ها داده است وارد 

نمایند. پس از وارد کردن اطالعات، پورتال شخصی هر دانش آموز که شامل موارد مختلفی مثل گزارش هفتگی، تکالیف، کارنامه، 

  .و می باشد نمایش داده می شودکالس های مجازی و نمرات ا

  

 �� اطالعیه ��

 .برای استفاده از دانش آموزان و اولیا آن ها از خدمات سامانه کارسنج، مدرسه دانش آموز باید در این سامانه ثبت نام کرده باشد

  دانلود اپلیکیشن کارسنج

سامانه کارسنج به صورت تحت وب و نسخه موبایلی ارائه شده است تا نیاز کاربران خود را برطرف سازد. البته نسخه موبایلی این 

را سامانه تنها برای دانش آموزان و اولیا آن ها مورد استفاده قرار می گیرد و این افراد می توانند با دانلود اپلیکیشن این سامانه، آن 

اما امکان نصب نسخه موبایلی کارسنج برای کادر آموزشی و معلمان مدارس امکان پذیر نیست و  ه خود نصب نماینددر تلفن همرا

  .دباید از نسخه تحت وب استفاده کنناین افراد 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/فرم-اطلاعات-مدارس-عضو-کارسنج.pdf


 

 
 

 

 �� اطالعیه ��

 .آن در دسترس نیست ios اکنون نسخه اندرویدی برنامه کارسنج قابل دانلود و نصب می باشد و هنوز نسخه

برای استفاده از نسخه تحت وب کارسنج ابتدا می بایست به سایت این سامانه وارد شوید و پس از آن نام کاربری و رمز عبوری که 

شما قرار گرفته است را وارد کنید. الزم به ذکر است برای دانلود این برنامه نیز می توانید از طریق لینک  از طرف مدرسه در اختیار

 .های موجود در همین صفحه اقدام نمایید

 بررسی انواع آزمون آنالین در سایت کارسنج

به صورت تشریحی، تستی و چند گزینه ای، امکان برگزاری انواع آزمون آنالین در سایت کارسنج وجود دارد و آزمون ها می توانند 

صحیح و غلط، پاسخ کوتاه و یا ترکیبی از تمام یا چند مورد از موارد ذکر شده باشند. نکته مهم اینکه در صورت انتخاب معلم، هنگام 



 

 
 

ب جلوگیری می برگزاری سواالت چند گزینه ای ترتیب نمایش سوال ها برای دانش آموزان متفاوت است و تا حدود زیادی از تقل

 .است 14یک دانش آموز برای دانش آموزی دیگر سوال  5شود. مثال سوال شماره 

 راهنمای تصویری نحوه ایجاد آزمون آنالین در سایت کارسنج برای معلمان

و پس از آن برای ایجاد یک آزمون معلم ابتدا باید از باالی صفحه و قسمت گزارش ها وارد قسمت کارآزما )آزمون های آنالین( شود 

بر آزمون جدید کلیک نماید. تصویر قسمت کارآزما در راهنمای تصویری شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج دانش آموزان ذکر 

  .شده است

 

 .ید اطالعات الزم وارد شوندسپس در این صفحه با



 

 
 

 

 .رحله بعد باید از قسمت انتخاب موضوع، درس جدید را کلیک نماییددر م



 

 
 

 

 .ندپس از آن تعداد سواالت امتحان، نام درس، کلید سواالت و مدت زمان آزمون باید مشخص شو



 

 
 

 

  �� اطالعیه ��

 .بهتر است در هنگام تعیین نحوه مدیریت زمان آزمون این قسمت را در اختیار داوطلب عالمت بزنید

 

زینه کلیک کنید و در صفحه باز شده و در کادر مستطیلی آن فقط پاسخ درست هر برای تعیین کلید سواالت آزمون روی این گ

 .سوال را به ترتیب وارد نمایید. سپس کلید ثبت را انتخاب کنید



 

 
 

 

 .سواالت را بارگذاری کرد pfd  رحله بعد باید از قسمت آپلود فایل،در م



 

 
 

 

ن با شروع آزمون انتخاب کنید و وارد مرحله بعد شوید. در این صفحه بعد از پایان بارگذاری فایل قسمت فعالسازی را بهتر است همزما

آزمون را دانلود کنند و سواالت را از این  pdf موارد دیگری نیز باید مشخص شوند. مثال اگر یک معلم بخواهد دانش آموزان فایل

را کلیک نماید. در این روش ترتیب سواالت  "طبق روال عادی )یکسان برای همه دانش آموزان( "طریق مشاهده نمایند باید گزینه ی 

  .برای همه دانش آموزان مشابه یکدیگر است و امکان تقلب وجود دارد

باعث می شود ترتیب سواالت برای هر دانش آموز متفاوت باشد و آزمون به صورت  "چینش متفاوت و سوال به سوال"انتخاب قسمت 

  .سوال به سوال نمایش داده شود

ه هم به این صورت می باشد که پس از انتخاب آن، ترتیب سواالت و کلید آزمون برای هر دانش آموز با دانش آموزان آخرین گزین

  .قابل دانلود است pdf دیگر متفاوت است و دفترچه سوال اختصاصی هر داوطلب به صورت فایل



 

 
 

 

آزمون مخصوص به خود را دارد اما برای این کار می بایست  pdf با انتخاب گزینه آخر همانطور که گفته شد هر دانش آموز فایل

ه قابل توجه این است که گرفته شود و سپس هر عکس در قسمت مربوطه بارگذاری گردد. نکت pdf عکسی از هریک از سواالت فایل

نام عکس هر سوال می بایست با شماره سوال فایل آزمون یکسان باشد و عکس ها به ترتیب فایل آزمون بارگذاری گردند. برای درک 

 .بهتر به تصویر زیر دقت کنید



 

 
 

 

 .باید ضریب سواالت را تعیین کنید و تایید نهایی را انتخاب نماییدحال 



 

 
 

 

 .در صورتیکه مراحل فوق به درستی انجام شوند آزمون با موفقیت ثبت می گردد



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 راهنمای تصویری شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج برای دانش آموزان

  .ها و زیر منوی سامانه کارآزما )آزمون آنالین( وارد شویدبرای شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج می بایست در قسمت گزارش 

 

  

رسیده اند نمایش داده می شوند. همچنین در صورت در این قسمت آزمون هایی که در گذشته برگزار شده اند و زمان آن ها به پایان 

وجود آزمون جاری نیز نام آزمون در این بخش نمایش داده می شود. عالوه بر این آزمون هایی که در آینده قرار است برگزار شوند و 

 .ان و مواد آزمون مطلع شوندهنوز زمان آن ها نرسیده اند هم در صورت وجود نمایش داده می شوند تا دانش آموز و اولیاء او از زم



 

 
 

 

  

ه و برای شرکت در آزمون در صورتیکه در زمان برگزاری آن وارد شده باشید می بایست روی لینکی که نام آزمون را دارد کلیک کرد

  .وارد قسمت مشاهده سواالت شوید. پس از اتمام زمان آزمون نیز کارنامه دانش آموز قابل دریافت و همچنین چاپ می باشد



 

 
 

 

  .�� کلیک کنید مدرسه تلویزیونی ایران بیشتر در مورد برای دریافت اطالعات�� 

 اخبار پیرامون سامانه کارسنج

 عبور و نام کاربری در سامانه کارسنجنحوه بازیابی رمز  ✅

گاهی بسیاری از دانش آموزان قبل از آزمون آنالین در سایت کارسنج و یا برای استفاده از خدمات این سامانه با مشکل ورود مواجه 

می شوند و به دلیل فراموشی رمز عبور و نام کاربری خود نمی توانند اقدام به شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج نمایند. به 

د باید برای بازیابی رمز عبور و نام کاربری خود با مشاور مدرسه تماس بگیرند تا رمز عبور جدید یا همان رمز همین منظور این افرا

عبور قدیمی را مجدداً به اطالع آن ها برساند. در حقیقت اکنون امکان بازیابی رمز عبور در سایت کارسنج برای دانش آموزان و اولیای 

   .تنها توسط مشاور و پشتیبان هر مدرسه انجام می شودآن ها فراهم نشده است و این کار 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 
 

برای این کار مشاور و پشتیبان مدرسه پس از ورود به سایت کارسنج روی گزینه بازیابی رمز عبور کلیک می کند و فرم مربوط به 

  .ری می باشدبازیابی اطالعات را تکمیل می نماید. این فرم شامل نام کاربری دانش آموز یا اولیا او و کد تصوی

 

 

  .پس از آن که مشاور تایید را انتخاب نماید رمز عبور جدید قابل دریافت است

  



 

 
 

 

  .�� کلیک کنید حان نهاییحذفیات امت برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 �� خالصه مطلب

در این مقاله به بررسی سامانه کارسنج مدارس پرداختیم و پس از معرفی این سامانه، نحوه ثبت نام در آن را برای دانش آموزان و 

عالوه بر این در مقاله فوق امکانات و خدمات کارسنج را بررسی کردیم و به پرکاربردترین امکانات آن اشاره  .مدارس شرح دادیم

همچنین نحوه شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج را  .نیز یکی از آن هاست آزمون آنالین در سایت کارسنج کردیم که برگزاری

  .آزمون آنالین در سایت کارسنج را به صورت مرحله به مرحله ذکر کردیمبیان نموده و راهنمای تصویری ایجاد و انجام 

ر در پایان نیز نحوه بازیابی رمز عبور و نام کاربری در سامانه کارسنج را توضیح دادیم و به ذکر این نکته پرداختیم که بازیابی رمز عبو

 .ام می شود و توسط دانش آموز یا اولیاء او قابل انجام نیستو نام کاربری دانش آموزان تنها توسط مشاور و پشتیبان هر مدرسه انج

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد اما در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر در 

یران تحصیل ارتباط برقرار نمایید یا سوال مورد این سامانه و شرکت در آزمون آنالین سامانه کارسنج می توانید با مشاوران ما در ا

  .خود را در انتهای این مقاله برای ما به صورت کامنت قرار دهید تا مشاوران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ دهند
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