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ش ویژه دانش آموزان

مقدمه:
دانــش آمــوزان عزیــز و پرتــالش پایــه نهــم، اکنــون زمــان آن رســیده اســت تــا انتخاب هــای مهــم زندگــی  را یکــی پــس از دیگــری بــا اتــکا بــه اطالعــات خــود و کمــک عزیــزان 

مشــاور، بــا موفقیــت پشــت رس بگذاریــد. هامنطــور کــه در شــامره قبــل )شــامره1( نرشیــه خواندیــم، هدایــت تحصیلــی یــا هــامن انتخــاب رشــته، یــک مرحلــه مهــم 

ــا اســتعداد، عالقــه و توانایی هــای خــود یــک شــاخه  و رشــته را  از مراحــل زندگــی تحصیلــی شــام محســوب می شــود و شــام عزیــزان می بایســت متناســب ب

ــا شــخصیت و ویژگی هــای شــام  ــا کاردانــش. هرکــدام از این هــا کــه متناســب ب ــا فنــی و حرفــه ای ی ــد. فرقــی منی کنــد شــاخه نظــری باشــد  ی انتخــاب کنی

ــا  ــی در ســایت همــگام لطف ــه فعالیت ــل از هرگون ــرای شــام دانش آمــوز مســتعد و ســاعی، بیــش از پیــش همــوار خواهــد کــرد. قب باشــد راه موفقیــت را ب

صفحــات پیــش رو را بــا دقــت مطالعــه فرماییــد.

1. ابتدای کار آدرسی که داری می بینی رو توی نوار آدرس مرورگر یعنی همینجا تایپ کن...
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ویژه نامه آموزش طریقه کار با سامانه همگام

2. سایت اینرتنتی همگام که تصویرش رو داری می بینی به این شکل باال میاد

3. در  قسمت باال، سمت راست سایت بعد از گزینه خانه نشانگر موس را

 روی گزینه ورود نگه دارید )نیازی به کلیک کردن روی گزینه نیست(. 

ــایت  ــا س ــد ت ــک کنی ــر کلی ــه         مرورگ ــد روی گزین ــده نش ــو دی ــر من ــه: اگ نکت

ــود. ــزاری ش ــاره بارگ دوب

4. از منوی کرکره ای باز شده، روی گزینه 

ورود کاربر کلیک می کنیم...

خب تا اینجای کار را خوب پیش آمدید

در ادامه آموزش یاد می گیریم که نام کاربری

و رمزعبور خود که از مدیر مدرسه دریافت کرده ایم را

کجا وارد کنیم.

پیش از انجام مراحل بعد

نام کاربری و رمز عبور خود را آماده کنید.
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اگــر دقــت کــرده باشــید نــام کاربــری شــام هــامن کــد ملــی شــام دانــش آمــوز عزیــز اســت. اول نــام کاربــری خــود را در قســمت مخصــوص بــه خــود وارد کنیــد و ســپس 

رمزعبــور را بــا رعایــت نــکات زیــر وارد مناییــد:

1. مطمنئ شوید که زبان صفحه کلید انگلیسی است

2. مطمنئ شوید کلید caps lock خاموش باشد

نام کاربری
 یا کد ملی

رمزعبور

و درانتها کلیک بر روی گزینه ورود

پــس از کلیــک بــر روی گزینــه ورود یــک جعبــه وســط ســایت بــاز می شــود کــه نــام شــام بــاالی آن نوشــته شــده اســت. ابتــدا بایــد نقش)دانــش آمــوز( و ســپس واحــد 

ســازمانی)نام مدرســه خودتــان( را  ماننــد تصویــر زیــر انتخــاب و ســپس روی گزینــه تاییــد کلیــک کنیــد.

خــب پــس از کلیــک بــر روی تاییــد بــا تصویــر زیــر مواجــه می شــوید کــه اصطالحــا بــه آن »داشــبورد« می گوینــد کــه هــامن میــز کار شامســت و هــر بــار پــس از ورود یــا 

بازگشــت از هــر قســمت بــا آن مواجــه می شــوید. شــام فعــال بــا دو گزینــه مشــخص شــده کار داریــد. ابتــدا روی هدایــت تحصیلــی کلیــک مــی کنیم)شــامره1(



پس از کلیک بر روی گزینه »هدایت تحصیلی« با تصویر زیر مواجه می شوید که به سمت چپ رفته و روی شکل )                ( کلیک می کنیم.

پــس از کلیــک بــر روی شــکل مشــخص شــده، بــا تصویــر زیــر مواجــه می شــوید کــه بــه ســمت چــپ رفتــه و روی شــکل دفرتچــه )                ( کلیــک می کنیــم. هامنطــور 

کــه می بینیــد زیــر اولویت هــا خالیســت. ..

ابتــدا کــه روی دفرتچــه کلیــک می کنیــد ســایت پیامــی بــه شــام نشــان می دهــد کــه طــرز کار بــا ایــن قســمت را توضیــح می دهــد. زیــر ایــن پیــام شــاخه ها و رشــته هایی 

درج شــده اند کــه شــام بایــد انتخــاب کنیــد. بــرای جابه جایــی اولویت هــا  روی عالمــت )          ( کلیــک می کنیــم و نگــه می داریــم و بــه ســمت بــاال و پاییــن می کشــیم.
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ــر  ــر روی قســمت گفتــه شــده و کشــیدن آن می توانیــد ترتیــب شــاخه ها و رشــته ها را عــوض کنیــد. هامنطــور کــه در تصوی ــا کلیــک ب ــر زیــر می بینیــد کــه ب در تصوی

می بینیــد بــرای دیــدن نتیجــه کار  بایــد بــه ســتون زمینــه نــگاه کنیــد، وقتــی بــه نتیجــه دلخــواه رســیدید روی گزینــه »ذخیــره چیدمــان« کلیــک کنیــد.

خــب در ایــن مرحلــه شــام شــاهد هســتید کــه زیــر هــر اولویــت، شــاخه و رشــته مــورد نظرتــان نوشــته شــده اســت. در صــورت متایــل بــرای تغییــر وضعیــت، طبــق 

ــد. ــره چیدمــان« کلیــک منایی ــه »ذخی ــان را ایجــاد و روی گزین ــب مــورد نظرت ــد و ترتی ــامی صفحــه قبل)صفحــه3( روی شــکل دفرتچــه مجــددا کلیــک کنی راهن

کار مــا بــا فــرم اولویــت متــام شــد و اکنــون روی گزینــه بازگشــت مرورگــر خــود کــه در شــکل مشــخص شــده کلیــک کنیــد. بــرای بازگشــت از هــر قســمت بــه داشــبورد، 

اگــر دکمــه بازگشــت درج نشــده بــود  از دکمــه بازگشــت مرورگــر اســتفاده کنیــد.
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آزمونهــای مشــاوره ای آنالیــن یکــی از تالشــهای جدیــد اداره کل امــور تربیتــی 

ــایی  ــد شناس ــزاری کارآم ــدارک اب ــا ت ــم ب ــرده ای ــالش ک ــه ت ــت ک ــاوره اس و مش

دانــش آمــوزان را تســهیل منــوده و در نتیجــه یــاری رســانی بــه دانــش آمــوزان 

بهــرت و بــه طــور شایســته تــر صــورت پذیــرد. شــام دانش آمــوز عزیــز و والدیــن 

ــاال  ــی ب ــره هوش ــن به ــا داش ــه لزوم ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج ــان بای گرامیت

ــرادی  ــت. اف ــا نیس ــی زمینه ه ــه در متام ــی و عالق ــودن توانای ــه دارا ب ــه منزل ب

ــف  ــای مختل ــت در زمینه ه ــن اس ــد ممک ــی دارن ــی کاف ــتعداد و توانای ــه اس ک

عالقه منــدی مختلفــی داشــته باشــند. از ایــن رو اســتعداد بــه تنهایــی منی توانــد 

تعییــن کننــده رشــته تحصیلــی یــا شــغلی فــرد در آینــده باشــد. بــر ایــن اســاس 

والدینــی کــه ارصار دارنــد فرزنــد باهــوش و مســتعد  آنهــا حتــام در رشــته های 

ــر  ــا در نظ ــت ب ــن اس ــد ممک ــل کن ــی تحصی ــوم تجرب ــا عل ــک ی ــی فیزی ریاض

ــت و  ــه موفقی ــتیابی ب ــان را از دس ــود، فرزندش ــد خ ــدی فرزن ــن عالقه من نگرف

خوشــبختی در آینــده بازدارنــد و بالعکــس همیــن موضــوع نیــز ممکــن اســت 

اتفــاق بیفتــد و دانش آمــوزی عالقه منــد در رشایطــی قــرار بگیــرد کــه اســتعداد 

ــه موفقیــت را دارا نباشــد. ــه منظــور دســتیابی ب و توانایــی کافــی ب

شــاید یکــی از مهمرتیــن دغدغــه هــای دانــش آمــوزان در دوران تحصیــل خــود 

انتخــاب رشــته آنهــا مــی باشــد .دوره پیــش دانشــگاهی بــه جهــت فشــار درســی 

فرصــت مناســبی بــرای شــناخت رشــته هــا نیســت و ایــن اتفــاق مهــم بایــد در 

زمــان هدایــت تحصیلــی بایــد اتفــاق بیفتــد. دانــش آمــوزان در هنــگام انتخــاب 

رشــته از عــدم شــناخت رشــته هــا رنــج مــی برنــد از آن مهمــرت اینکــه شــناخت 

ــذا  هــدف از  ــد. ل ــه جهــت انتخــاب رشــته ندارن درســتی از شــخصیت خــود ب

برگــزاری آزمون هــای مشــاوره ای آن بــوده اســت کــه عــالوه بــر معرفــی رشــته 

ــناخت  ــوز ش ــش آم ــی، دان ــنج و توانای ــت س ــت رغب ــک تس ــرای ی ــا اج ــا ب ه

ــا و  ــته ه ــح از رش ــناخت صحی ــا ش ــد ب ــد و بتوان ــته باش ــود داش ــرتی از خ به

شــناخت صحیــح از خــود انتخــاب مناسســب تری داشــته باشــد. در شــامره قبلــی 

نرشیــه کــه ویــژه دانش آمــوزان پایــه نهــم تهیــه گردیــد بــه معرفــی تیپ هــای 

شــخصیتی مناســب هــر رشــته و شــغل پرداختیــم. لطفــا شــام دانش آمــوزان و 

والدیــن گرامیتــان شــامره قبلــی نرشیــه را از مشــاور خــود دریافــت کــرده و بــه 

مطالعــه آن بپردازیــد. 

از میــان آزمون هــای مشــاوره کــه شــامل آزمــون ســالمت روان و رغبــت و 

ــب دارای  ــه ترتی ــه ب ــی ک ــت و توانای ــون رغب ــا دو آزم ــوند تنه ــی می ش توانای

ــند.  ــر می باش ــی موث ــت تحصیل ــد هدای ــند در فراین ــوال می باش 319 و 255 س

طبــق برنامــه ریهــای انجــام شــده دانش آمــوزان از ایــن پــس می تواننــد آزمــون 

ــه آدرس: ــگام ب ــق ســامانه هم ــی را از طری ــت و توانای رغب

 www.hamgam.medu.ir بــه انجــام برســانند. مزیــت انجــام ایــن دو آزمــون 

ــواردی  ــه م ــان ب ــن می ــوان  از ای ــه می ت ــتند ک ــاد هس ــن زی ــورت آنالی ــه ص ب

چــون  ترسیــع فراینــد هدایــت تحصیلــی و انجــام آزمــون و تصحیــح پاســخ ها 

در نوبت هــای نامحــدود و ایجــاد رشایــط بهــرتی همچــون پاســخگویی در هــر 

زمــان و مــکان دلخــواه، مثــال منــزل و بــه دور از زمانبنــدی اجــرا اشــاره کــرد.

دانش آمــوزان عزیــز بــه دور از اســرتس آزمــون و در منــزل می تواننــد هــر 

چنــد نوبــت کــه نیــاز باشــد بــه ســامانه همــگام بــرای پاســخگویی و تصحیــح و 

تغییــر پاســخ های خــود اقــدام کننــد و ایــن مهــم کــه توســط فضــای پرکاربــرد 

اینرتنــت فراهــم گردیــده خــود در کاهــش هزینه هــا تاثیــر چشــمگیری داشــته 

و همچنیــن مــرف کاغــذ کمــرت گامــی بــزرگ در حفــظ طبیعــت زیبــای ایــران 

ــرورش می باشــد. ــوزش و پ ــز از ســوی آم عزی

آزمون رغبت سنج:
ــارت را  ــز هــر عب ــوزان عزی ــه دانش آم ــارت اســت ک ــون داری 319 عب ــن آزم ای

بــر اســاس میــزان عالقه منــدی خــود بــا امتیــاز 1 تــا 5 پاســخگو هســتند. آزمــون 

رغبــت ســنج دانــش آمــوزان میــزان رغبــت و اطالعــات تحصیلــی شــغلی دانــش 

ــی،  ــع گرای ــد از؛ واق ــه عبارتن ــغلی ك ــه ش ــش گان ــات ش ــوزان را در موضوع آم

ــن آزمــون  ــردادی، مــی ســنجد. ای ــوری و ق جســتجوگری، هــری، اجتامعــی، ته

میــزان رغبــت و عالقــه دانــش آمــوزان را در پنــج ســبك  كاری، یادگیــری، رهــری، 

ــد  ــی ده ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــز  م ــری نی ــك پذی ــی و ریس ــری گروه ــت گی جه

ــا  ــد ت ــی كن ــك م ــان كم ــواده آن ــوز و خان ــش آم ــه دان ــنج ب ــت س ــرخ رغب و نیم

موضوعــات مــورد عالقــه و ســبك هــای تحصیلــی شــغلی دانــش آمــوزان را دقیــق 

ــده  ــرای آین ــد ب ــن اطالعــات بتوانن ــر اســاس ای ــرا داده و ب ــر مــورد شناســایی ق ت

ــد. تحصیلــی و شــغلی بهــرت تصمیــم بگیرن

آزمون توانایی:
موفقیــت افــراد در متامــی فعالیتهــا و رفتارهــای او تــا درجاتــی بــه میــزان هــوش 

ــطح  ــه س ــی ب ــاز چندان ــا نی ــی فعالیته ــد برخ ــتگی دارد. هرچن ــتعداد او بس و اس

هوشــی بــاال و یــا اســتعداد خــاص در آن زمینــه ندارنــد و همــه افــراد تــا حــدودی 

از عهــده انجــام آن فعالیتهــا برمی آینــد، مثــل امــور روزمــره و شــخصی زندگــی. 

امــا برخــی فعالیتهــا نیــز وجــود دارنــد کــه الزمــه آنهــا و موفقیــت در انجــام آنهــا 

ــال  ــوان مث ــه عن ــه اســت. ب ــی از هــوش و اســتعداد فــرد در آن زمین ســطح معین

در هــر موســیقی عــالوه برداشــن ســطح معینــی از هــوش ، داشــن اســتعداد از 

عوامــل بســیار رضوریســت. بنابرایــن کاربــرد ســطح هوشــی و اســتعداد عمدتــا در 

زمینــه انتخــاب مشــاغل و رشــته های تحصیلــی مــورد توجــه اســت.

بــرای ســنجش اســتعداد افــراد در زمینه هــای گوناگــون معمــوال از آزمونهــای 

ــود  ــاتی وج ــا و آزمایش ــال ابزاره ــود مث ــتفاده می ش ــتعداد اس ــنجش اس ــژه س وی

دارد کــه توانایــی فــرد را در زمینــه انجــام فعالیتهــای ظریــف مــورد ســنجش قــرار 

می دهنــد برخــی از ایــن افــراد در ایــن زمینــه منــرات باالیــی می گیرنــد کــه نشــان 

دهنــده اســتعداد آنهــا در کارهــای ظریــف مثــل ســاعت ســازی ، طالســازی و ... 

ــری و انجــام  ــد در یادگی ــن می گیرن ــه منــره پایی ــن زمین ــه در ای ــرادی ک اســت. اف

ــرای  ــرتی ب ــان بیش ــد زم ــل بای ــا حداق ــوند ی ــکل می ش ــار مش ــا دچ ــن فعالیته ای

کســب مهــارت در آنهــا رصف کننــد هــر چنــد عالقــه کافــی در آن زمینــه را داشــته 

باشــند. بعنــوان مثــال اغلــب افــراد عالقــه دارنــد کــه خواننــده، خلبــان  یــا پزشــک 

شــوند، امــا هامنگونــه کــه می دانیــد تنهــا عالقــه در ایــن زمینه هــا کافــی نیســت 

و اســتعداد و توانایــی فــرد نیــز مــالک اســت. هــدف از برگــزاری آزمــون توانایــی 

رســیدن بــه همیــن مهــم می باشــد. یعنــی فــردی کــه عالقــه بســیار زیــادی مثــال 

در زمینــه پزشــکی دارد آیــا توانایــی رســیدن بــه ایــن هــدف را نیــز دارا اســت یــا 

خیــر؟!

بســیاری از افــراد وجــود دارنــد کــه بــا وجــود دارا بــودن اســتعداد و توانایــی بــه 

دلیــل عالقــه  منــد نبــودن، افــراد موفقــی محســوب منی گردنــد و همچنیــن بســیاری 

از افــراد بــا وجــود عالقــه بســیار بــه زمینــه ای بــه دلیــل نداشــن اســتعداد کافــی 

ــوز  ــام دانش آم ــناخت ش ــان ش ــن می ــد. در ای ــدا منی کنن ــت پی ــت دس ــه موفقی ب

عزیــز از توانایی هــا و رغبت هــای خــود بســیار حائــز اهمیــت 

اســت و شــام را در راه درســت بــرای موفقیــت و 

خوشــبختی و لــذت بــردن از رشــته و شــغل 

ــه  ــد. در ادام ــرار می ده ــود، ق ــده خ آین

بــه چگونگــی پاســخگویی شــام بــه 

ایــن دو آزمــون مهــم  در صفحــات 

بعــد خواهیــم پرداخــت...
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ــه از قســمت داشــبورد در دســرتس  ــن گزین ــه ای ــد ک ــر مشــاهده می کنی ــر زی ــم. در تصوی ــی »آزمون هــای مشــاوره ای« می روی ــه یعن ــن گزین ــه رساغ دومی ــن مرحل در ای

اســت. )ایــن گزینــه در تصویــر زیــر بــا شــامره 2 مشــخص شــده اســت(

پس از کلیک روی گزینه آزمون های مشاوره ای گزینه رو به رو منایش داده می شود. روی آن کلیک کنید...

پــس از مشــاهده تصویــر زیــر، روی گزینــه )            (  کلیــک کنیــد. در هــر مرحلــه اگــر ســایت بــا مشــکل مواجــه شــد، صفحــه را ریفــرش یــا تــازه ســازی کنیــد. هــر دو 

آزمــون اســتعداد و رغبــت قابلیــت پاســخگویی را دارنــد امــا بهــرت اســت ابتــدا بــه ســواالت رغبــت و ســپس اســتعداد پاســخ دهیــد.

در این مرحله روی عالمت سوال )؟( که در تصویر مشخص است کلیک کنید...

نکات قابل ذکر در این قسمت:

1. شــام مــی توانیــد بارهــا بــه ایــن بخــش مراجعــه کنیــد و بــه ســواالت آن پاســخ دهیــد پــس بــا حوصلــه و بــه ترتیــب ســواالت را پاســخ دهیــد و از هیــچ ســوالی عبــور 

نکنیــد. 

2. هدف  این آزمون  شناسایی عالیق و رغبت های شامست.

3. شام در این بخش باید به 319 بند با کلیک بر روی جعبه سمت چپ هر سوال و وارد کردن یک عدد از 1 تا 5 امتیاز دهید.

4. هر چند سوال یکبار عملیات ذخیره سازی را با کلیک بر روی گزینه ذخیره سازی پاسخ ها که در کنار گزینه بازگشت قرار دارد انجام دهید.

56. شام می توانید بارها این امتیازات را تغییر دهید.



ادامه نکات مهم:

6. امتیاز شام به هر گزینه حداقل 1 به معنی اصال عالقه مند نیستم و حداکرث 5 به معنی بسار عالقه مندم.

7. درصــورت قطعــی اینرتنــت یــا سیســتم نگــران نباشــید پاســخ های شــام تــا آن لحظــه ذخیــره شــده اند و بــرای پاســخ بــه 

ســواالت بیشــرت در صــورت خــروج مجــدا وارد شــوید .

پیــش از پاســخ بــه هــر عبــارت در آزمــون رغبــت  مثــال در مــورد گزینــه: »آمــوزش مهارت هــای جدیــد بــه دانش آمــوزان ســال قبــل«  آن را بــه شــکل زیــر بــرای خودتــان 

تکــرار کنیــد:

آیــا مــن بــه آمــوزش  مهارت هــای جدیــد بــه دانش آمــوزان ســال قبــل عالقــه دارم؟!  پــس در ایــن آزمــون بایــد رصفــا عالقــه خــود را ابــراز کنیــد و کاری بــه توانایــی انجــام 

آن نداشــته باشــید.

پس از پایان آزمون رغبت روی گزینه بازگشت کلیک کنید و سپس در فرصت مناسب و با رعایت فاصله زمانی و اسرتاحت کافی رساغ آزمون توانایی بروید...    

در تصویر باال آزمون توانایی را شاهد هستید که باید دقیقا مانند آزمون رغبت به گزینه های آن امتیاز 1 تا 5 بدهید. 

چند نکته راجع به آزمون توانایی:

1. در آزمون توانایی باید به 255 عبارت امتیاز دهید.

2. دادن امتیاز یکسان به همه عبارات آزمون تشخیص رغبت و توانایی شام را دچار مشکل می کند پس با کمی فکر بین عالقه مندی ها و توانایی های خود تفاوت قائل 

شوید.

 2. تعدادی از عبارات این آزمون با آزمون رغبت یکسان هستند. هیچ اشتباهی صورت نگرفته و این عبارات مخصوصا تکرار شده اند. تفاوت در این است که مثال در 

مورد سوالی که برای رغبت توضیح دادیم این بار به این صورت برای خودمان تکرار می کنیم: 

آیا من توانایی آموزش مهارت های جدید به دانش آموزان سال قبل را دارم؟ و سپس به عبارت امتیاز می دهید.

3. اگر در موقع ورود عدد به جعبه مورد نظر با مشکل مواجه شدید سایت را با کلیک بر روی شکل )           ( مرورگر خود reload کنید. یا از گزینه خروج            

در پنل سمت راست سایت استفاده کنید.

در ادامه نکات در صفحه بعد خواهیم خواند که پس از انجام فرایند پاسخگویی که می تواند بارها و بارها انجام شود و همچنین فرایند بازبینی که این مورد نیز باید 

بارها انجام پذیرد، چه باید کرد...

ادامه نکات در صفحه بعد...
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در پایــان امیدواریــم آموزش هــا بــرای شــام مفیــد واقــع شــده باشــد و بــه راحتــی و هرچــه رسیعــرت فراینــد هدایــت تحصیلــی را بــه انجــام برســانید. بــرای دریافــت آموزش هــای 

تصویــری مــا نیــز می توانیــد بــه بــات مــا بــه آدرس : http://telegram.me/Tajrobeyemanbot مراجعــه  و پــس از join از قســمت »فیلم آموزشــی« فیلم هایــی کــه بــه 

همیــن منظــور تهیــه شــده و راهنــامی کاملــی بــرای مدیــران، مشــاوران و دانــش آمــوزان  می باشــد را دریافــت مناییــد. آموزش هــای مــا بــرای دانش آمــوزان و مشــاورین از 

طریــق فیلــم آموزشــی کــه از طریــق ربــات در اختیارتــان قــرار داده ایــم خواهــد بــود.

http://Rahenocc.blog.ir :متاس با ما از طریق وبالگ

 Rahenocc@gmail.com       :و از طریق آدرس ایمیل

4.  دانش آموزان عزیز اکنون که به پایان کار نزدیک شدید باید یادآوری کنیم که بازبینی سواالت آزمون رغبت و توانایی بسیار مهم است و نباید بی تفاوت از آن 

گذشت . به تعداد دفعات الزم عبارات را بررسی کنید تا عبارتی بدون امتیاز باقی منانده باشد.

5.  طبق تغییراتی که جدیدا در سایت داده شده و با توجه به اختالالت اینرتنتی و سایت همگام ذخیره خودکار پاسخ ها برداشته شده بنابراین شام دانش آموز عزیز 

برای اینکه پاسخ ها پاک نشوند مجبورید هر پنج یا شش سوال یکبار روی گزینه ذخیره پاسخ ها کلیک کنید!

6. آخرین نکته و در واقع یکی از مهم ترین نکات در انجام پاسخگویی به آزمون ها زدن عالمت تیک در انتهای بازبینی آزمون ها است. شام دانش آموز عزیز پس از 

اینکه مطمنئ شدید گزینه ای بی پاسخ منانده و همه پاسخ ها ذخیره سازی شدند. برای اطمینان بیشرت در انتهای بازبینی آخر مجددا روی گزینه ذخیره پاسخ ها که در 

باال توضیح دادیم کلیک کنید و سپس دکمه بازگشت را بزنید.

به منوی زیر منتقل می شوید و مجددا روی گزینه بازگشت کلیک کنید...

حاال روی عالمت تیک کلیک کنید تا آزمون ثبت نهایی شود. همین کار را برای هر دو آزمون باید انجام داده باشید تا فرایند پاسخگویی به آزمون ها به امتام برسد.


