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راهنماي شرکت در آزمون هاي آنالین

:کاربران گرامی، لطفاً براي شرکت در آزمون هاي آنالین به نکات زیر توجه نمایید

 سئواالت با فرمتPDFبراي باز کردن سئواالت به نرم افزار . هستندAcrobat Readerنیاز است .
در صورتی که این نرم افزار روي سیستم شما نصب نیست می توانید آنرا از طریق لینک زیر دانلود کرده 

. و نصب نمایید

 سئواالت عمران در قالب یک فایلPDFقرار دارند.

مام مدت آزمون نیاز نیست شما در تConnectفقط هنگام . باشیدdownload کردن سئواالت و
این بدین معنی است که شما میتوانید پس از دانلود . باشیدConnectارسال پاسخنامه الزم است 

شده، پاسخنامه را پر Connectشوید و پس از پاسخ دادن به سئواالت دوباره Disconnectسئواالت 
.کرده و ارسال نمایید

توانید پاسخنامه ي هر آزمون را ارسال نماییدشما فقط یکبار می.

 پیشنهاد می شود پاسخ سئواالت را روي کاغذ یادداشت نمایید تا در صورت بروز مشکل هنگام ارسال
.و دوباره پاسخنامه را ارسال نمایید. پاسخنامه، پاسخ ها را داشته باشید

 کل پاسخنامه، تمامی انتخاب هاي شما را در فرم پاسخنامه توجه داشته باشید که دکمه ي پاك کردن
از این دکمه فقط زمانی استفاده کنید ،که به اشتباه سئوالی را که نمی خواهید به آن . پاك می کند

.پاسخ بدهید را انتخاب کرده اید

 پایان آزمون سیستم به صورت اتوماتیک و دقیقاً سر ساعت معین آزمون را به اتمام می رساند و پس از
.لطفاً به موقع اقدام به ارسال پاسخنامه نمایید. امکان ارسال پاسخنامه وجود ندارد
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شرکت خواهند کرد از 4+8قابل ذکر است که آن دسته از داوطلبینی که بصورت آنالین در آزمون اینترنتی
.طریق لینک زیر می توانند وارد پرتال خود شوند

www.Azmoonint.ir

:مراحل شرکت در آزمون آنالین 
.در صفحه اصلی سایت روي ورود به سیستم کلیک کنید.1

. مطابق شکل زیر نام کاربري و رمز عبور را وارد نموده و روي دکمه ورود کلیک نمایید.2

.انتخاب نماییدپس از ورود به سیستم مطابق شکل زیر از منو، آزمون مورد نظر را.3

سئواالت را روي toolbarو یا از قسمت browserپس از دانلود سئواالت شما میتوانید از منوي .4
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.کنیدSaveسیستم خود 

.شوید و به سئواالت پاسخ دهیدDisconnectحال می توانید .5

شوید و مطابق شکل زیر روي عکس کیلک کرده تا به Connectپس از پاسخ دادن به سئواالت دوباره .6
.صفحه پاسخنامه وارد شوید

در صورتیکه نام و نام . در این صفحه مطابق شکل زیر ابتدا نام و نام خانوادگی خود را چک کنید.7
خانوادگی شما به اشتباه وارد شده بود مشکل را با مسئول فنی در میان بگذارید، در صورتیکه مشکلی 

.جود نداشت اقدام به پر کردن پاسخنامه نماییدو

پس از اطمینان از درست پر کردن پاسخنامه، مطابق شکل روي دکمه ارسال پاسخنامه کلیک .8
ردارلاوسرههبطوبرميهنیزگدیناوتیمنینچمهامشهکدوشتقد.کنید

دییامنحالصاهمانخساپ
اکنون می. دهددر صورتیکه ارسال با موفقیت انجام شود، سیستم مطابق شکل زیر به شما پیغام می.9

.بسته و از سیستم خارج شویدتوانید صفحه پاسخنامه را 


