راٌّوبی شزکت در آسهَى ّبی آًالیي لیوَتزش

راٌّوبی شزکت در آسهَى ّبی آًالیي لیوَتزش
در اةحسا دقث کيیس اگص بِ تبسگی ثبت ًبم کزدُ ایذ و اٍلیي آسهًَی ٌعث کً نی رَاٌیس ػصکث کيیس دقث کيیس کً خعاب کارةصی ػها در نصکض آزنَن
(تَسط هب) ػها ىهی جَاىیس ةعازیس )دٍ رٍس قبل) از اولیً آزنَىی کً دتث ىام کصده ایس ظارحً نی ػَد .
( اگز در 42سبػت قبل اس آسهَى ثبت ًبم کزدیذ ،فقط حق دریبفت رهش داًلَد فبیل ّب را داریذ)

جْت شزکت در ایي آسهَى لطفبً بِ هَارد سیز دقت داشتِ ببشیذ:
آزنَن ٌا روز چْبرشٌبِ (ظاؼث  )21دٍ رٍس قتل از آزنَن قلهچی کً از ىغص ةَدجً ةيسی ىیض یکسبى ٌعحيس) در ظایث ةصگضار نی ػَد و جا پٌجشٌبِ عٍص
سبػت  24ادانً دارد .ةياةصایو داىغ آنَزان در ةٍحصیو زنان نهکو کً دروس رَد را رَاىسه اىس 42سبػت نٍلث دارىس در آزنَن ػصکث کييس و روز قتل از
آزنَن قلم چی (کً نتدخ یکعاىی ةا آن ىیض دارد) ةً ةصرظی آزنَن ةپصدازىس و پیؼصفث رَد را در درؾس و رجتً رَد در آزنَن ٌای کاىَن ىیض نؼاٌسه ىهایيس.
التحً ةجض زنان نٍلث آزنَن ىیض نی جَاىیس در آزنَن ػصکث کيیس انا ةصای لیعث ىفصات ةصجص جيٍا افصادی کً تب سبػت  24رٍس پٌجشٌبِ در آزنَن ػصکث کييس
در ىغص گصفحً رَاٌيس ػس چصا کً پبسخٌبهِ تشزیحی سبػت  24رٍس پٌجشٌبِ بز رٍی سبیت لیوَتزش قزار هی گیزد.

- 2جٍث ػصکث در آزنَن الزم اظث کً اةحسا وارد نصکض آزنَن ظایث ػَیس .نصکض آزنَن سبیت لیوَتزش در ىؼاىی
 azmoon.limootoorsh.comقصار دارد.
 - 4پط از ورود ةً ظایث الزم اظث کً ةا ًبم کبربزی ٍ رهش ػبَر وارد ظایث ػَیس جا ةحَاىیس در آزنَن ػصکث کيیس .ىام کارةصی و
رنض ؼتَر ةص اظاس شوبرُی ّوزاُ بذٍى پیشًَذ ٍ کذ هلی جؽییو ػسهاىس.
ًبم کبربزی  :ػهاره ٌهصاه ةسون پیؼَىس (نذال اگص ٌهصاه ػها  98265679194اظث کس کارةصی ػها )5679194
رهش ػبَر  :ػهاره نلی
بزای ػذُ کوی کِ شوبرُ هلی ًذاشتٌذ رهش ّوبى ًبم کبربزی شوب است.
ةياةصایو ةصای ػصکث در آزنَن ٌا در ؾَرجی کً دتث ىام کصده ةاػیس جيٍا ىیاز ةً ػهاره نَةایل و کس نلی رَد داریس.
در ضوي پس اس پبیبى سهبى آسهَى دفتزچِ سَال ٍ پبسخ بصَرت  pdfرهش دار در جذٍل هخصَص آسهَى شیوی یب سیست
قزار دادُ هی شَد.
ةصای رهش ّ pdfبی ّز آسهَى ٌص فصد نَعف اظث در طَل آزنَن وارد نصکض ازنَن ػسه و رنض  pdfکً در ابتذای شزٍع آسهَى
در نصکض آزنَن ةً ػها داده نی ػَد یادداػث کيس .گصچً ایو رهش بزای ّوِ ثبت ًبهی ّب در طَل آسهَى یکببر ًیش پیبهک هی شَد انا
نعئَلیث ىصظیسن پیام ٌا ةً ؼٍسه داوطلب نی ةاػسدقث کيیس کً ػها ٌص زنان نی جَاىیس رنض  pdfرا ةا نصاجؽً ةً ؾفدً رنض داىلَد
ٌpdfای آزنَن ةسظث آوریس.
تذکز  :لطفاً پط از ورود ةً ةزغ نصکض آزنَن ةالفاؾلً اقسام ةً جغییص رنض ؼتَر رَد کيیس جا از ظَء اظحفادهٌای اخحهالی جلَگیصی
ػَد .ةصای جغییص رنض ؼتَر ،دکهًی جغییص رنض در قعهث ةاال و ظهث راظث ؾفدًی اؾلی نصکض آزنَن را اىحزاب کيیس .فهيا خحها
جهام نؼزؿات رَد را چک کصده و جکهیل کيیس و ةصای خفظ انيیث اقسام ةً جغییص رنض ؼتَر ىهاییس .پاظزتصگ افصادی کً نؼزؿات
رَد را جا پایان وقث آزنَن جکهیل ىکييس جؿدیح ىزَاٌس ػس.
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 -3پط از ورود

ةً ظایث در ؾفدًی اؾلی ،نی جَاىیس آزنَن را اىحزاب کيیس و در آزنَن ػصکث کيیس .ةصای ایو کار از قعهث آسهَى

ّبی آًالیي آهبدگی کٌکَر ٍ 69یژُ کٌکَری ّب (شیوی یب سیست) یب سَهی ّب ،آزنَن نَرد ىغص را اىحزاب ىهاییس.
2ـ آزنَىٍای کيکَری ٌای  85در دو درس سیست و شیوی دارای 24سؤال نیةاػس (آسهَى ّبی جبهغ 04سَالی هی ببشٌذ )و
نست زنان ػصکث در آزنَن 04دقیقِ نیةاػس .ػها در فاؾلًی زناىی نؼزؽ ػسه (نؽهَال ةازه  13ظاؼحً) در ؾفدً دتث ىام ،نی
جَاىیس در آزنَن ػصکث کيیس .دقث داػحً ةاػیس کً ٌص داوطلب فقط یکببر نیجَاىس در آزنَن ػصکث کيس و ةً ندـ کلیک ةص روی
دکهًی ػصوع آزنَن ،آزنَن ػها ػصوع ػسه اظث و پط از آن دیگص ىهیجَاىیس در آزنَن ػصکث کيیس .ةا جَجً ةً ؼسم آػيایی جؽساد
زیادی از داوطلتان ةا ظیعحم آزنَن آىالیو یا نؼکالت کً نهکو اظث رخ دٌس ،ةً ةصری داوطلتان اجازه داده نی ػَد کً دو ةار در
آزنَن ػصکث کييس .دقث داػحً ةاػیس کً ایو انکان جيٍا ةصای کعاىی در ىغص گصفحً ػسه اظث کً ةً دلیل آػيا ىتَدن ةا ظیعحم
آزنَن در آزنَن دادن ةا نؼکل نَاجً ػسهاىس .افصادی کً ةً ٌص ىدَی قؿس ظَء اظحفاده از ایو انکان را داػحً ةاػيس از ػصکث در
ظایص آزنَنٌای آىالیو ندصوم رَاٌيس ػس.
ًکتِ خیلی هْن :پس اس کلیک بز رٍی دکوِی شزٍع آسهَى ،بب تَجِ بِ سزػت ایٌتزًت شوب ،هوکي است هذتی طَل بکشذ
تب صفحِی آسهَى ببرگذاری شَد .لطفبً در ایي هذت اس رفزش کزدى صفحِ جذاً خَدداری کٌیذ .در صَرت رفزش کزدى،
دیگز ًویتَاًیذ در آسهَى شزکت کٌیذ.
تَجِ کٌیذ  :بب ٍجَد ایٌکِ اهکبى بزٍس خطب بزای کسبًی کِ بب تَجِ بِ راٌّوب در آسهَى شزکت هیکٌٌذ بسیبر کن هیببشذ،
در صَرتی کِ بِ دلیل رػبیت ًکزدى ایي هَارد ًتَاًستیذ در آسهَى شزکت کٌیذ هسئَلیت آى بز ػْذُی فزد هیببشذ ٍ
گزٍُ آهَسشی لیوَتزش ّیچ تؼْذی در قببل اجبسُی هجذد دادى بزای شزکت در آسهَى ًذارد .لطفبً در ایي شزایط اس
توبس گزفتي بزای شزکت هجذد در آسهَى خَدداری کٌیذ .در پبیبى آسهَى ٍضؼیت ایي افزاد بزرسی هیشَد ٍ در صَرت
صالحذیذ اػضبی گزٍُ  ،رهش ػبَر السم بزای داًلَد پبسخٌبهِی تشزیحی بِ داٍطلب دادُ هیشَد.
 -0در طَل آسهَى بِ هَارد سیز دقت داشتِ ببشیذ:
* از رفصش کصدن ؾفدًی آزنَن جساً رَدداری کيیس.
** ىگصان قطؽی ایيحصىث رَد در طَل آزنَن ىتاػیس .در ؾَرجی کً در خیو آزنَن دادن ،ایيحصىث ػها قطػ ػَد نیجَاىیس آزنَن
رَد را ادانً دٌیس .التحً دقث داػحً ةاػیس کً ٌّگبم ثبت سؤاالت پیغبهی سبش رًگ هبٌی بز ثبت هَفقیت آهیش گشیٌِی هَرد
ًظز را هشبّذُ کٌیذ .در ؾَرجی کً گضیيًی نَرد ىغص ػها دتث ىؼَد ،پیغام رطایی ةً ػها ىؼان داده نیػَد .در ایو ؾَرت پط
از وؾل ػسن نجسد ایيحصىث رَد نیجَاىیس گضیيًی نَرد ىغص را اىحزاب کيیس جا دتث ػَد .در پایان نطهئو ػَیس کً جهانی گضیيًٌا
دتث ػسه ةاػيس .
*** ٌيگام پایان آزنَن الزم اظث کً خحهاً ایيحصىث ػها وؾل ةاػس .در ؾَرجی کً ایيحصىث ػها وؾل ىتاػس و دکهًی پایان آزنَن
را ةضىیس ،آزنَن ػها دتث ىزَاٌس ػس.
**** در ٌص ظؤال ةً غیص از چٍار گضیيًی اؾلی ظؤال ،گضیيًای دیگص ىیض نؼاٌسه نیکيیس ةً ىام  :ایي سؤال بذٍى پبسخ ةاػس .در
ؾَرجی کً ایو گضیيً را اىحزاب کيیس ،ظؤال را ىضده گشاػحًایس و ٌیچ یک از گضیيًٌای ظؤال را اىحزاب ىکصدهایس .از ایو گضیيً ٌيگانی
کً نیرَاٌیس پاظذ غلط رَد را ىیض پاک کيیس نیجَاىیس اظحفاده کيیس.
***** دقث داػحً ةاػیس کً در کيکَر ظصاظصی بِ اسای  04تست ،تٌْب  39دقیقِ ٍقت داریذ کً التحً ةا جَجً ةً جغییص ظتک
ظؤاالت کيکَر پاظذ دادن ةً ظؤاالت در زناىی کنتز اس 04دقیقِ دػَار نیةاػس.
53900065050

95550550550003

@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

/limootoorsh

@Limootoorshcom

راٌّوبی شزکت در آسهَى ّبی آًالیي لیوَتزش

****** در آزنَن ٌای زیعث جؽسادی از ظؤاالت آزنَن ةا جَجً ةً نتدخ نهکو اظث نداظتاجی ةاػيس .ةياةصایو جَؾیً نیػَد
قتل از ػصوع آزنَن کاغش نياظب ةصای اىجام نداظتات را در کيار رَد آناده کيیس .ةصای آزنَن ٌای شیوی حتوب ببیذ در حیي اسهَى
چک ًَیس داشتِ ببشیذ التحً ایسه ٌای ةصای ةٍحص ةصگضار کصدن ػیهی وجَد دارد کً ةً زودی اؼالم نی ػَد.
******* پط از پایان آزنَن درؾس ػها ىهایغ داده نیػَد انا جا پایان نٍلث ػصکث در آزنَن )سبػت 24رٍس بؼذ) ىهیجَاىیس
گضیيًٌای ؾدیح و پاظذ جؼصیدی آزنَن را نؼاٌسه کيیس .پط از ایو زنان نیجَاىیس ةا نصاجؽً ةً ؾفدًی آزنَن ،کلیس آزنَن ،پاظذ
جؼصیدی و رجتًی رَد در ةیو ػصکث کييسگان را نؼاٌسه کيیس .رنض ؼتَر الزم ةصای نؼاٌسهی پاظذىانًی جؼصیدی آزنَن در اىحٍای
ؾفدًی ٌص آزنَن و بؼذ اس سؤال  24قزار دارد( .قبل اس شزٍع آسهَى ًیش در صفحِ اٍلیِ ٍرٍد قزار دارد(
 - 9آزنَن ٌص فصد نزحؽ ةً رَد او نیةاػس و ظؤاالت و گضیيًٌای آزنَن ةً ؾَرت کبهالً تصبدفی چیسه نیػَىس .لشا ةا جَجً ةً
چیيغ جؿادفی ظؤاالت و گضیيًٌا ،پاظذىانًی جؼصیدی را ةا جَجً ةً دفحصچًی اؾلی ظؤاالت ةصرظی کيیس .
 -7دقث داػحً ةاػیس کً آزنَن دارای ًوزُی هٌفی اظث .ةياةصایو از زدن سؤاالت شکدار رَدداری کيیس .در ؾَرجی کً در پاظذ
ظؤالی ػک داریس نیجَاىیس از گضیيًی ؼالنث گشاری ةصای نصور اظحفاده کيیس.
جَؾیً نی ػَد قتل از ػصکث در آزنَن اؾلی ،در آزنَن آزنایؼی قصار داده ػسه در نصکض آزنَن ػصکث کيیس جا ةا ندیط آزنَن آػيا
ػَیس.
 - ۸بزای آشٌبیی بیشتز بب سیستن آسهَى آًالیي ،قبل اس شزکت در آسهَى اصلی در آسهَى آشٌبیی بب هحیط آسهَى شزکت
کٌیذ .
 -6ضوٌب بزای ّز آسهَى بطَر هؼوَل یک آسهَى ًظزسٌجی تؼبیِ شذُ کِ در هی ببیست در آى شزکت کٌیذ سپس بِ
آسهَى اصلی بزگشتِ تب بتَاًیذ درصذ خَد را هشبّذُ کٌیذ.
24ـ اگص ةاز ٌم ةصای ػصکث در آزنَن نؼکلی داػحیس ،در قعهث ىغصات و یا ظیعحم پیانکی  ،34440449444276ىغص رَد را ةیان
کيیس .در اظصع وقث پاظذ داده رَاٌس ػس.
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