سواالت دوره :نرم افزار تخصصی سامانه دانش آموزی (سناد)
کد دوره99506064 :

تاریخ آزمون 8 :تا  28اسفند 98

استان :سمنان

مدت دوره 24 :ساعت

ساعت آزمون 8:30 :تا  10:30و  15تا  17و  20تا 22

( ) Ltms.medu.ir
گروه و کانال دوره های ضمن خدمت فرهنگیان ( برای ورود به گروه کلیک کنید )

https://t.me/joinchat/AAAAAECCsvidlMlQLgT0ng
@ltms_online

مدیران گروه:
خانم ها:

آقایان:

 شیخی

 نواندیش

 مهدی پور

 نیکوکار
 طوفانی



ردیف

ســـــــوالـات

پــاسخ صحیح

)1

ابعاد تصویر جهت بارگذاری در سامانه سناد باید چه اندازه باشد ؟

)2

اطالعات از سناد به دانا چگونه منتقل می شود ؟

)3

اولین مرحله برای ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید چیست؟

)4

آدرس سامانه پشتیبان سناد چیست ؟

ب) support-snd.medu.ir

)5

آدرس سامانه مدارس بزرگسال چیست؟

ج) T-snd.medu.ir

)6

آدرس سامانه مدارس متوسطه اول چیست ؟

)7

آدرس سایت مدارس ابتدایی استثنایی در سامانه سناد چیست ؟

es-snd.medu.ir

)8

آدرس سایت مدارس پیش دبستان استثنایی در سامانه سناد چیست ؟

ps-snd.medu.ir

)9

آدرس سایت مدارس پیش دبستانی در سامانه سناد چیست ؟

د) p-snd.medu.ir

د) الف و ج
ب) استفاده از رمز موجود در سامانه سناد و انتقال
به صورت وب سرویس
ج) تعریف رشته پایه

ب) M1-snd.medu.ir



)10

آدرس سایت مدارس متوسطه دوم در سامانه سناد چیست ؟

)11

برای اصالح نام پدر دانش آموزان در سامانه سناد چگونه باید اقدام شود ؟

)12

برای بارگذاری تصویر دانش آموزان در سامانه سناد از چه مسیری اقدام می شود ؟

)13

برای باز یابی رمز عبور به چه اطالعاتی نیاز می باشد ؟

د) موارد الف و ب

)14

پس از ثبت کمیسیون تغییر رشته مسئولیت تایید نهایی در سامانه سناد بر عهده چه کسی می باشد ؟

ج) ادمین منطقه

)15

تعداد کالس تخصیصی به آموزشگاه در کدام قسمت قابل مشاهده است .

الف) مدیریت کالس ها

)16

تعداد کالس تخصیصی به واحد آموزشی در کدام سمت از سامانه سناد قابل مشاهده است ؟

ب) مدیریت کالس ها

)17

تعریف کاربر با دسترسی معاون – آموزگارو  ...در سامانه سناد بر عهده چه کسی می باشد؟

الف)مدیر آموزشگاه

)18

ثبت سرویس ایاب و ذهاب در سامانه سناد مختص چه مدارسی می باشد ؟

)19

ثبت سرویس و خوابگاه دانش آموز به چه صورت انجام می شود ؟

الف) M2-snd.medu.ir
ب) انتخاب دانش آموز از لیست دانش آموزان و
کلیک بر روی نام و تغییر نام پدر
لیست دانش موزان -عملیات

د) مدارس دولتی که سرویس دانش آموزی دارند
و بخشی از هزینه سرویس بر عهده اداره آموزش و
پرورش می باشد
ب) لیست دانش آموزان–عملیات



د) مدیریت کالس  /نام پایه /نام کالس  /تعیین

)20

جهت تخصیص معلم به پایه و درس به چه صورت عمل می شود؟

)21

حجم تصویر دانش آموزان جهت بارگذاری در سامانه سناد باید چه اندازه باشد ؟

الف) حداکثر 70کیلو بایت

)22

دانش آموز کد ملی یا کداتباع جدید دریافت میکند و این کد هیچ سابقه تحصیلی ندارد ،هنگام ثبت نام
خطای دانش آموز دارای سابقه تحصیلی قبلی نمیباشد را میدهد  .ثبت نام به چه ترتیب باید صورت پذیرد؟

ج) کمیسیون تعیین سطح

)23

دانش آموزان جهشی جزو کدام کمسیون سامانه سناد می باشند ؟

)24

دانش آموزی که برای اولین بار با طی مراحل قانونی می خاوهد پایه ای باالتر از پایه های ورودی ثبت نام کند
از چه کمسیونی اتسفاده می کند ؟

)25

در چه زمانی از گزینه ثبت نام دانش آموز جدید استفاده می شود ؟

)26

در چه صورت از کمیسیون تطبیق استفاده می شود ؟

)27

در چه صورت تعداد دانش آموز ثبت نامی با خروجی دفتر آمار مطابقت ندارد ؟

)28

در صورتی که آموزگار ابتدایی جهت ثبت نمره لیست کالس و اسامی دانش آموزان را مشاهده نمی کند چه
اقدامی باید انجام دهد ؟

)29

در صورتی که به مشکلی در سناد برخورد کردیم که در صورت مشورت با همکاران و  ...حل نشد بهترین راه
حل چیست ؟

آموزگار  /دبیر

ج) صغر سن (جهش)
ب) تعیین سطح
د) همه موارد
الف) دانش آموان ورودی محصل در سایر کشور
ها
د) مورد الف و ج
ج) مدیر آموزشگاه کالس و درس را تخصیص دهد
الف) ثبت در سامانه

support-

snd.medu.ir



)30

در صورتی که دانش آموز ایرنی داریا کد ملی رد تایید ثبت احوال شود چه اقدامی باید انجام داد ؟

)31

در صورتی که دانش آموز با استفاده از گزینه انتقال دانش آموز به مدرسه ما وارد شد در قسمت دانش آموزان
انتقالی وضعیت درخواست باید .................باشد .

ب) دریافت شده

)32

در صورتی که دانش آموز بعد از پلمپ دفتر آمار به مدرسه منتقل شد چه باید کرد ؟

د)مورد ب و ج

)33

در صورتی که دانش آموز ترک تحصیل کند چگونه در سامانه ثبت می شود ؟

)34

در صورتی که دانش آموز توسط سیستم به پایه باالتر منتقل شد ولی باید تکرار پایه شود چه کاری باید انجام
داد ؟

)35

در صورتی که در هنگام ثبت نام با خطای جنسیت مطابقت ندارد مواجه شدیم چه باید کرد ؟

)36

در صورتی که مشخصات والین ویا دبیران در سامانه سناد اشتباه وارد شده باشد باید از چه طریق اصالح
شود ؟

)37

در صورتی که همه دانش آموزان از سناد به دانا منتقل نمی شوند مشکل چگونه رفع می شود ؟

)38

درصورتی که از فراموشی رمز عبور استفاده کردید بعد از چه مدت زمانی می توان مجددا از این امکان
استفاده کرد؟

)39

درصورتی که رمز عبور سامانه فراموش شود چه باید کرد ؟

الف) دریافت کد ملی جدید

ب)از گزینه تغییر وضعیت و ثبت ترک تحصیل در
مقابل نام دانش آموزان
د) آزاد سازی و ثبت نام مجدد در پایه پایین تر
ج) به ادمین منطقه اطالع داد
الف) مدیریت اطالعات شناسنامه ای -ثبت
مشخصات والدین  -دبیر
الف) کالس بندی انجام نشده است
ج) بیست دقیقه
ب) استفاده از امکان فراموشی رمز عبور



)40

سامانه سناد با چه سامانه هایی در ارتباط مستقیم می باشد ؟

)41

شروع فرآیند انتقال دانش آموزان در سامانه سناد به چه صورت می باشد؟

)42

فرآیند ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد چه زمانی پایان می یابد ؟

)43

کدام جمله زیر درست می باشد ؟

)44

کدام جمله زیر نادرست است ؟

)45

کدام جمله نادرست است ؟

)46

کدام مورد زیر جزو الزامات بارگذاری تصویر دانش آموزان در سامانه سناد می باشد

)47

گزینه آزاد سازی دانش آموزان برای مدارس تا چه زمانی فعال می باشد ؟

د) همه موارد
الف)درخواست توسط مدرسه مقصد
د) دریافت دفتر آمار
الف) ثبت نام را به ساعاتی که استفاده از سامانه
کمتر است موکول کنیم
ج) در صورتی که دانش آموز رد تایید ثبت احوال
شود از دفتر آمار حذف می گردد
ج) در صورتی که دانش آموز حین سال تحصیلی
به آموزشگاه منتقل شد صرفا ثبت نام در سامانه
سناد کفایت می کند
ب) حداقل رزولوشن  300*200پیکسل
ب) تا پایان مهر ماه



د) تعیین تکلیف دانش آموزانی که مشمول
)48

گزینه تعیین وضعیت دانش آموزان سال گذشته چه کاربردی در سامانه سناد دارد ؟

)49

گزینه مدیریت پذیرش گروهی در چه صورت استفاده می شود.

)50

گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان بهتر است از کدام سامانه دریافت شود ؟

د) سناد

)51

مشخصات و آدرس آموزشگاه در چه قسمتی از سامانه سناد قابل ویرایش است ؟

ج) صفحه اصلی

)52

مواردی از مشخصات دانش آموز که نیاز به لغو تایید ثبت احوال ندارد ؟

تحصیل در مدارس هستند ولی در هیچ
آموزشگاهی در سراسر ایران ثبت نام نکرده اند
الف) انتقال کلی دانش آموز به پایه باالتر

د) سریال شناسنامه – نام پدر



