راهنمای انجام آزمون ها
 پس از تهیه آزمون ها و دریافت نام کاربری و رمز از سامانه ( برای تهیه آزمون به راهنمای نحوه تهیه آزمون ها
مراجعه نمایید ) .برای انجام آزمون ها بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمایید.

 صفحه زیر برای شما باز خواهد شد.

 برای انجام هر آزمون نام کاربری و رمز عبور دریافتی را در مستطیل مربوطه وارد نمایید.
 فیلتر شکن خود را خاموش کنید.
 raz در ابتدای نام کاربری همواره با حروف کوچک می باشد.
 تمامی حروف رمز همواره با حروف بزرگ می باشد.
 در نام کاربری و رمز خود لطفا به تفاوت میان حرف  Oو عدد صفر (  ) 0دقت نمایید.
 عبارت امنیتی را به دقت در مستطیل مربوطه وارد نمایید ( .به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد)
 بر روی دکمه ورود کلیک نمایید.
 فرم ثبت نام برای شما باز خواهد شد .اطالعات خود را تکمیل نمایید.
 وارد کردن ایمیل ( پست الکترونیکی ) در این فرم الزامی نمی باشد.
 در فرم ثبت نام مجدد باید رمز خود را وارد نمایید .توجه فرمایید چنانچه در این فرم رمز شخصی وارد نمایید و
رمز دریافتی از سامانه را تغییر دهید ،می بایست از این پس با این رمز جدید و نام کاربری دریافتی از سامانه راز
وارد پروفایل خود شوید.
 پس از تکمیل فرم ثبت نام و ثبت آن در صفحه بعد ،با دو آیکن رو به رو خواهید شد :لیست آزمون ها و
نتایج آزمون ها
 برای انجام آزمون های خود بر روی دکمه لیست آزمون ها کلیک نمایید.
 برای دیدن نتایج خود پس از انجام آزمون بر روی دکمه نتایج آزمون ها کلیک نمایید.
 سواالت یک آزمون را نیمه کاره رها نکنید .پاسخ ها به صورت نیمه تمام ذخیره نخواهند شد.
 یک آزمون را تا انتها پاسخ داده و در صورت تمایل انجام بقیه آزمون ها را به زمانی دیگر موکول نمایید.

توجه  :چنانچه از سامانه چند عدد تک آزمون به صورت جدا ( نه به صورت یک بسته آزمونی ) خریداری کرده
باشید ( ،به عنوان مثال  5آزمون )  5عدد نام کاربری و  5عدد رمز در اختیار شما قرار خواهد گرفت .برای انجام هر
آزمون می بایست نام کاربری و رمز مربوط به همان آزمون را وارد نمایید.
چنانچه در فرم ثبت نام تمام آزمون ها ،مشخصات یکسان وارد نمایید .برای سهولت و راحتی شما تمام
آزمون های تان به آخرین نام کاربری شما منتقل خواهد شد و از آن به بعد یک نام کاربری و یک رمز خواهید داشت
که تمام  5آزمون در آن قرار خواهد داشت.

