
 با تخفیف تیزلند نمونه سواالت و آزمون آنالین سامانه آزمون یار دریافت راهنمای 
 دبیران و مدارس( ویژه ) 

 
از بزرگ های مختلف سال  ها برای معلمان و مسئولین مدارس در نوبتترین دغدغه یکی 

تحصیلی در تمامی مقاطع، دسترسی و سرعت در تهیه نمونه سواالت امتحانی، آزمون و 
ترین زمان ممکن  آموزان است. اگر بستری بتواند در کمدانش تعیین تکالیف درسی برای  

مسیر    ها و مدارس بدهد،چنینی را به معلم روزترین نمونه سواالت درسی و خدمات اینبه 
این مسئله،   پی حل  در  است.  کرده  افراد هموارتر  برای همه  را  دیجیتال  آموزش  رسانه 

توافق کرده تا بتواند به مدارس    مون یاربا سامانه آنالین آز ها(  تیزلند )سرزمین تیزهوش 
البته  و آموزگاران سایت تیزلند کمک کند از خدمات سامانه آزمون یار با تخفیف ویژه و 

  اعتبار دارد.  1401. توجه شود که کد معرف تیزلند تا پایان آبان  استفاده کنندمحدود  

 یار کجاست و چه امکاناتی دارد؟ سامانه آزمون 
به عنوان   www.quiz24.irر با آدرس یاسامانه آزمون 

دهنده خدمات آزمون آنالین برای  ترین ارائهبزرگ 
آموزان، دبیران، مشاوران و مدیران مدارس دانش

توان به  می quiz24کند. از خدمات برتر  فعالیت می 
بانک سواالت تستی، تشریحی و  ترین جامع 
نامه برای تمامی دروس، امکان برگزاری  درس
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تشریحی، تستی و ترکیبی و   هایآزمون 
خدمات مرتبط با برگزاری کالس آنالین اشاره  

کرد. همچنین پنل تکلیف آنالین با  
فرد و امکان ارسال و  های منحصربه قابلیت 

در اختیار افرادی که در این   دریافت فایل 
گیرد. دبیران  اند قرار مینام کرده سامانه ثبت 

توانند با  و مدیران مدارس مشتاق می
استفاده از  این سامانه از خدمات زیر  

 مند شوند: بهره

   دبیران ویژه آنالین  آزمون  سامانه خدمات
 

 سواالت  بانک از  استفاده  با آنالین  آزمون  ساخت امکان •
 شما اختصاصی  لوگوی و سربرگ   با چاپی  آزمون  پرینت •
 اختصاصی  دامنه ساب در آنالین  آزمون  برگزاری •
 آنالین   آزمون  برگزاری طریق از  درآمدزایی امکان •
 روز  شبانه از  ساعت  هر  در آنالین  کالس  برگزاری امکان •
 تشریحی  آزمون  برگزاری امکان •
 آنالین   تکلیف برگزاری امکان •
 حضوری  های  آزمون  تصحیح  و برگزاری  چاپ، امکان •
 سایت  طراحی امکان •
 فروشگاه  در آموزشی  فیلم و سوال نمونه و جزوه  فروش امکان •

 

 مدارس  ویژه آنالین  آزمون  سامانه دماتخ
 



  استفاده  با آنالین  آزمون  ساخت امکان •
 سواالت  بانک از

  تمامی برای آنالین  آزمون  برگزاری امکان •
 مدرسه  آموزان   دانش

  لوگوی و سربرگ   با چاپی  آزمون  پرینت •
 مدرسه  اختصاصی

 مدرسه  سایت در آنالین  آزمون  برگزاری •
 روز  شبانه از  ساعت  هر  در آنالین  کالس  برگزاری امکان •
 تشریحی  آزمون  برگزاری امکان •
 آنالین   تکلیف برگزاری امکان •
 حضوری  های  آزمون  تصحیح  و برگزاری  چاپ، امکان •
 سایت  طراحی امکان •
 فروشگاه  در آموزشی  فیلم و سوال نمونه و جزوه  فروش امکان •

 24کوییز کد تخفیف    دریافت
نام کند، ثبت   (quiz24)یار  در سایت آزمون   « tizland»  معرف هر مدرسه و دبیری که با کد  

و   نفر  500برای    کند که شامل برگزاری آزمون آنالینهزار تومانی دریافت می   500یک هدیه  
فراموش نکنید که امکان استفاده از این    است.  quiz24نمونه سوال از بانک سواالت   1000

 دارد. اعتبار   1401پایان آبان  کد معرف را تا

ثبت   را وارد    «tizland»کنید و در قسمت کد معرف عبارت  زیر کلیک  ک  ن یروی لنام  برای 
 فرمایید. 
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