
 شناسی مازهای آنالین زیستراهنمای شرکت در آزمون

  

حساب کاربری شما  کرده اید و اولین آزمونی هست که می خواهید شرکت کنید دقت کنید که تازگی ثبت نام در ابتدا دقت کنید اگر به

 روز قبل از اولیه آزمونی که ثبت نام کرده اید ساخته می شود. 23در مرکز آزمون توسط ما )شما نمی توانید بسازید( ساعت 

  

 جهت شرکت در این آزمون لطفاً به موارد زیر دقت داشته باشید:

)دو روز قبل از آزمون قلمچی که از نظر بودجه بندی نیز یکسان هستند( در سایت برگزار  14ها روز چهارشنبه ساعت  آزمون

 24ادامه دارد. بنابراین دانش آموزان در بهترین زمان ممکن که دروس خود را خوانده اند  14میشود و تا پنجشنبه ظهر ساعت 

)که مبحث یکسانی با آن نیز دارد( به بررسی آزمون   وز قبل از آزمون قلمچیساعت مهلت دارند در آزمون شرکت کنند و ر

بپردازند و پیشرفت مشهود خود را در درصد و رتبه خود در آزمون های کانون نیز مشاهده نمایند. البته بجز زمان مهلت آزمون نیز 

روز پنجشنبه در  14ر تنها افرادی که تا ساعت می توانید در آزمون )برای سنجش خود( شرکت کنید اما برای لیست نفرات برت

 روز پنجشنبه بر روی سایت قرار می گیرد. 14آزمون شرکت کنند در نظر گرفته خواهند شد چرا که پاسخنامه تشریحی ساعت 

مرکز آزمون سایت ماز در  سایت شوید. مرکز آزمون جهت شرکت در آزمون الزم است که ابتدا وارد -1

 قرار دارد. exam.biomaze.ir نشانی

پس از ورود به سایت الزم است که با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شوید تا بتوانید در آزمون شرکت کنید. نام کاربری و  - 2

 اند.ی همراه و کد ملی تعیین شدهرمز عبور بر اساس شماره

 

 (9128881234کاربری: شماره همراه بدون صفر )مثال  نام

 )بدون صفر سمت چپ(  رمز عبور: شماره ملی

 می باشد.  و رمز عبور چهار رقم آخر معنی دار شماره موبایل  نداشتند نام کاربری شماره موبایل  برای عده کمی که شماره ملی

 1234رمز عبور:   9128881234: نام کاربری 1مثال 

 24رمز عبور   9177130024نام کاربری  :2مثال 

http://exam.biomaze.ir/
http://exam.biomaze.ir/


 بنابراین برای شرکت در آزمون ها در صورتی که ثبت نام کرده باشید تنها نیاز به شماره موبایل و کد ملی خود دارید.

در ضمن پس از پایان زمان آزمون دفترچه سوال و پاسخ بصورت پی دی اف رمز دار در جدول مخصوص آزمون قرار داده می 

 شود.

 

رای رمز پی دی اف های هر آزمون هر فرد موظف است در طول ازمون وارد مرکز ازمون شده و رمز پی دی اف که در ابتدای ب

شروع ازمون در مرکز ازمون به شما داده می شود یادداشت کند. گرچه این رمز برای همه ثبت نامی ها در طول آزمون یکبار نیز 

دقت کنید که شما هر زمان می توانید رمز پی دی اف ها را با م ها به عهده داوطلب می باشدپیامک می شود اما مسئولیت نرسیدن پیا

 . .بدست آورید رمز پی دی اف آزمون ها  مراجعه به صفحه

های احتمالی جلوگیری شود. برای لطفاً پس از ورود به سایت بالفاصله اقدام به تغییر رمز عبور خود کنید تا از سوء استفادهتذکر:

ی اصلی مرکز آزمون را انتخاب کنید. ضمنا حتما تمام باال و سمت راست صفحه ی تغییر رمز در قسمتتغییر رمز عبور، دکمه

کنید و برای حفظ امنیت اقدام به تغییر رمز عبور نمایید. پاسخبرگ افرادی که مشخصات خود  مشخصات خود را چک کرده و تکمیل

 را تا پایان وقت آزمون تکمیل نکنند تصحیح نخواهد شد.

توانید آزمون را انتخاب کنید و در آزمون شرکت کنید. برای این کار از قسمت ی اصلی، میپس از ورود به سایت در صفحه -3

 را انتخاب نمایید. ویژه کنکوری ها یا سومی ها یا دهمی ها، آزمون مورد نظر 96آنالین آمادگی کنکور  آزمون های

باشد. شما دقیقه می 50سوالی می باشند( و مدت زمان شرکت در آزمون  50باشد )آزمون های جامع سؤال می 40ـ آزمون دارای 4

در صفحه ثبت نام، می توانید در آزمون شرکت کنید. دقت داشته باشید که ی زمانی مشخص شده )معموال بازه یک روزه( در فاصله

ی شروع آزمون، آزمون شما شروع شده است تواند در آزمون شرکت کند و به محض کلیک بر روی دکمهمی فقط دوبار هر داوطلب

از داوطلبان با سیستم آزمون آنالین یا  توانید در آزمون شرکت کنید. با توجه به عدم آشنایی تعداد زیادیو پس از آن دیگر نمی

مشکالت که ممکن است رخ دهد، به هر داوطلب اجازه داده شده است که دو بار در آزمون شرکت کند. دقت داشته باشید که این 

اند. شده امکان تنها برای کسانی در نظر گرفته شده است که به دلیل آشنا نبودن با سیستم آزمون در آزمون دادن با مشکل مواجه

 های آنالین محروم خواهند شد.افرادی که به هر نحوی قصد سوء استفاده از این امکان را داشته باشند از شرکت در سایر آزمون

ی شروع آزمون، با توجه به سرعت اینترنت شما، ممکن است مدتی طول بکشد تا پس از کلیک بر روی دکمه تذکر بسیار مهم:

ود. لطفاً در این مدت از رفرش کردن صفحه جداً خودداری کنید. در صورت رفرش کردن، دیگر ی آزمون بارگذاری شصفحه

 توانید در آزمون شرکت کنید.نمی

باشد، در صورتی کنند بسیار کم میتذکر: با توجه به اینکه امکان بروز خطا برای کسانی که با توجه به راهنما در آزمون شرکت می

باشد و گروه آموزشی ماز هیچ ی فرد میکه به دلیل رعایت نکردن این موارد نتوانستید در آزمون شرکت کنید مسئولیت آن بر عهده

http://biomaze.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/396-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7
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ی مجدد دادن برای شرکت در آزمون ندارد. لطفاً در این شرایط از تماس گرفتن برای شرکت مجدد در آزمون تعهدی در قبال اجازه

شود و در صورت صالحدید اعضای گروه ماز، رمز عبور الزم برای خودداری کنید. در پایان آزمون وضعیت این افراد بررسی می

 شود.ی تشریحی به داوطلب داده میدانلود پاسخنامه

 در طول آزمون به موارد زیر دقت داشته باشید:-5

 ی آزمون جداً خودداری کنید.الف ـ از رفرش کردن صفحه

توانید آزمون ب ـ نگران قطعی اینترنت خود در طول آزمون نباشید. در صورتی که در حین آزمون دادن، اینترنت شما قطع شود می

ی مورد نظر را ام ثبت سؤاالت پیغامی سبز رنگ مبنی بر ثبت موفقیت آمیز گزینهخود را ادامه دهید. البته دقت داشته باشید که هنگ

شود. در این صورت پس از وصل ی مورد نظر شما ثبت نشود، پیغام خطایی به شما نشان داده میمشاهده کنید. در صورتی که گزینه

ها ثبت شده ت شود. در پایان مطمئن شوید که تمامی گزینهی مورد نظر را انتخاب کنید تا ثبتوانید گزینهشدن مجدد اینترنت خود می

  باشند.

ی پایان آزمون ج ـ هنگام پایان آزمون الزم است که حتماً اینترنت شما وصل باشد. در صورتی که اینترنت شما وصل نباشد و دکمه

 را بزنید، آزمون شما ثبت نخواهد شد.

کنید به نام : این سؤال بدون پاسخ باشد. در ای دیگر نیز مشاهده میسؤال، گزینه ی اصلیدر هر سؤال به غیر از چهار گزینه د ـ

اید. از این گزینه های سؤال را انتخاب نکردهاید و هیچ یک از گزینهرا انتخاب کنید، سؤال را نزده گذاشته صورتی که این گزینه

 استفاده کنید. توانیدخواهید پاسخ غلط خود را نیز پاک کنید میهنگامی که می

دقیقه وقت دارید که البته با توجه به تغییر سبک سؤاالت  3۶تست، تنها ۵0دقت داشته باشید که در کنکور سراسری به ازای  ـ ه

 باشد.دقیقه دشوار می۵0تر از کنکور پاسخ دادن به سؤاالت در زمانی کم

شود قبل از شروع آزمون کاغذ مناسب برای انجام محاسبات را صیه میباشند. بنابراین توو ـ تعدادی از سؤاالت آزمون محاسباتی می

 در کنار خود آماده کنید.

های توانید گزینهروز بعد( نمی14شود اما تا پایان مهلت شرکت در آزمون )ساعت پس از پایان آزمون درصد شما نمایش داده می ز ـ

ی آزمون، کلید آزمون، پاسخ تشریحی توانید با مراجعه به صفحهزمان می صحیح و پاسخ تشریحی آزمون را مشاهده کنید. پس از این

ی ی تشریحی آزمون در انتهای صفحهنامهی پاسخی خود در بین شرکت کنندگان را مشاهده کنید. رمز عبور الزم برای مشاهدهو رتبه

 لیه ورود قرار دارد(قرار دارد. )قبل از شروع آزمون نیز در صفحه او 40هر آزمون و بعد از سؤال 

شوند. لذا با توجه به های آزمون به صورت کامالً تصادفی چیده مینهباشد و سؤاالت و گزیآزمون هر فرد مختص به خود او می -6

ی اصلی سؤاالت بررسی کنید. رمز عبور الزم برای ی تشریحی را با توجه به دفترچهنامهها، پاسخچینش تصادفی سؤاالت و گزینه

 قرار دارد. 40ی هر آزمون و بعد از سؤال ی تشریحی آزمون در انتهای صفحهنامهی پاسخهدهمشا

دار خودداری کنید. در صورتی که در پاسخ ی منفی است. بنابراین از زدن سؤاالت شکدقت داشته باشید که آزمون دارای نمره -7

 ر استفاده کنید.ی عالمت گذاری برای مروتوانید از گزینهسؤالی شک دارید می

شود قبل از شرکت در آزمون اصلی، در آزمون آزمایشی قرار داده شده در مرکز آزمون شرکت کنید تا با محیط آزمون توصیه می

 آشنا شوید.

 برای آشنایی بیشتر با سیستم آزمون آنالین، قبل از شرکت در آزمون اصلی در آزمون آشنایی با محیط سایت شرکت کنید. -۸

برای هر آزمون بطور معمول یک آزمون نظرسنجی تعبیه شده که در می بایست در آن شرکت کنید سپس به آزمون اصلی  ضمنا -9

 برگشته تا بتوانید درصد خود را مشاهده کنید.

  

رع وقت ـ اگر باز هم برای شرکت در آزمون مشکلی داشتید، در قسمت نظرات و یا سیستم پیامکی ، نظر خود را بیان کنید. در اس10

 پاسخ داده خواهد شد.

 


