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جهت شرکت در این آزمون لطفاً به موارد زیر دقت داشته باشید:
آزمون ها روز چهارشنبه ( ساعت  ) 14دو روز قبل از آزمون قلم چی که از نظر بودجه بندی نیز یکسان هستند در مرکز آزمون سایت برگزار می شود و تا
پنجشنبه ظهر ساعت  14ادامه دارد .بنابراین دانش آموزان در بهترین زمان ممکن که دروس خود را خوانده اند 44ساعت مهلت دارند در آزمون شرکت کنند
و روز قبل از آزمون قلم چی (که مبحث یکسانی با آن نیز دارد) به بررسی آزمون بپردازند و پیشرفت خود را در درصد و رتبه خود در آزمون های کانون نیز
مشاهده نمایند.
دقت کنید شما فقط در زمان مهلت شرکت در آزمون می توانید در آزمون شرکت کنید در صورت کسب درصد باال و رتبه در لیست نفرات برتر که تا ساعت
 11روز پنجشنبه در سایت قرار می گیرد ،حضور داشته باشید.
پاسخنامه تشریحی ساعت  14روز پنجشنبه بر روی سایت لیموترش قرار می گیرد.

 - 1جهت شرکت در آزمون الزم است که ابتدا وارد مرکز آزمون سایت شوید .مرکز آزمون سایت لیموترش نشانی
 https://limootoorsh.com/loginقرار دارد.
نام کاربری  :شماره همراه
رمز عبور  :رمزی که موقع ثبت نام وارد کرده اید
 - 4پس از ورود به پنل کاربری خود (درصورتی قبال پنل کاربری ساخته اید) در بخش مرکز آزمون در منوی راست آزمونهای من را انتخاب
کنید.
 – 3پس از فعال شدن آزمون مورد نظر ،بر روی آیکون مورد نظر در ستون عملیات کلیک کنید.

 – 4در صورتی بر روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید ،آزمون شروع شده و شما باید به سواالت پاسخ دهید.
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در طول آزمون به موارد زیر دقت داشته باشید:
*از رفرش کردن صفحهی آزمون جداً خودداری کنید.
**نگران قطعی اینترنت خود در طول آزمون نباشید .در صورتی که در حین آزمون دادن ،اینترنت شما قطع شود میتوانید آزمون خود را ادامه
دهید .البته دقت داشته باشید که هنگام ثبت سؤاالت پیغامی سبز رنگ مبنی بر ثبت موفقیت آمیز گزینهی مورد نظر را مشاهده
کنید .در صورتی که گزینهی مورد نظر شما ثبت نشود ،پیغام خطایی به شما نشان داده میشود .در این صورت پس از وصل شدن مجدد اینترنت
خود میتوانید گزینهی مورد نظر را انتخاب کنید تا ثبت شود .در پایان مطمئن شوید که تمامی گزینهها ثبت شده باشند.
***هنگام پایان آزمون الزم است که حتماً اینترنت شما وصل باشد .در صورتی که اینترنت شما وصل نباشد و دکمهی پایان آزمون را بزنید،
آزمون شما ثبت نخواهد شد.
*****دقت داشته باشید که در کنکور سراسری به ازای  ۰۵تست ،تنها  3۳دقیقه وقت دارید که البته با توجه به تغییر سبک سؤاالت
کنکور پاسخ دادن به سؤاالت در زمانی کمتر از ۰۵دقیقه دشوار میباشد.
******در آزمون های زیست تعدادی از سؤاالت آزمون با توجه به مبحث ممکن است محاسباتی باشند .بنابراین توصیه میشود قبل از شروع
آزمون کاغذ مناسب برای انجام محاسبات را در کنار خود آماده کنید .برای آزمون های شیمی حتما باید در حین ازمون چک نویس
داشته باشید البته ایده های برای بهتر برگزار کردن شیمی وجود دارد که به زودی اعالم می شود.
*******پس از پایان آزمون درصد شما نمایش داده میشود اما تا پایان مهلت شرکت در آزمون )ساعت 14روز بعد( نمیتوانید گزینههای
صحیح و پاسخ تشریحی آزمون را مشاهده کنید .پس از این زمان میتوانید با مراجعه به صفحهی آزمون ،کلید آزمون ،پاسخ تشریحی و رتبهی خود
در بین شرکت کنندگان را مشاهده کنید .رمز عبور الزم برای مشاهدهی پاسخنامهی تشریحی آزمون در انتهای صفحهی هر آزمون و بعد از سؤال
 4۵قرار دارد( .قبل از شروع آزمون نیز در صفحه اولیه ورود قرار دارد)
دقت داشته باشید که آزمون دارای نمرهی منفی است .بنابراین از زدن سؤاالت شکدار خودداری کنید .در صورتی که در پاسخ سؤالی شک
دارید میتوانید از گزینهی عالمت گذاری برای مرور استفاده کنید.
ضمنا برای هر آزمون بطور معمول یک آزمون نظرسنجی تعبیه شده که در می بایست در آن شرکت کنید سپس به آزمون
اصلی برگشته تا بتوانید درصد خود را مشاهده کنید.
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پس از پایان زمان آزمون دفترچه سوال و پاسخ بصورت  pdfرمز دار در جدول مخصوص آزمون شیمی یا زیست در صفحه
ویژه هر درس و پایه قرار داده می شود.
برای رمز  pdfهای هر آزمون هر فرد موظف است در طول آزمون وارد مرکز ازمون شده و رمز  pdfکه در ابتدای شروع سوال اول
آزمون در مرکز آزمون به شما داده می شود یادداشت کند .گرچه این رمز برای همه ثبت نامی ها در طول آزمون یکبار نیز پیامک می شود

اما مسئولیت نرسیدن پیام ها به عهده داوطلب می باشد دقت کنید که شما هر زمان می توانید رمز  pdfرا با مراجعه آزمون مورد نظر و مشاهده
کارنامه خود بدست آورید.
توجه کنید  :پس از پایان آزمون در ساعت  14روز پنجشنبه ،شما عزیزان با مراجعه به صفحه آزمون و کلیک بر روی آزمون مورد نظر ،در صورتی
که شرکت کرده باشید ،تراز و رتبه و سواالت آزمون و نزده و غلط های خود را مشاهده نمایید.
دقت کنید ،امکانی فراهم شده که شما عزیزان از سواالت نزده و غلط خود فایلی تهیه کرده و پرینت بگیرید که برای دوران جمع بندی و مرور
بررسی سواالت نزده و غلط بسیار کارگشا خواهد بود.
کسانی که در زمان مشخص شده ،در آزمون شرکت نکنند ،می توانند سواالت و نتایج را مشاهده و رمز را در صورت سوال اول یادداشت کنند.

آزمون های کنکوری های  69در دو درس زیست و شیمی دارای 4۵سؤال میباشد (آزمون های جامع ۰۵سوالی می باشند) و مدت
زمان شرکت در آزمون  ۰۵دقیقه میباشد .شما در فاصلهی زمانی مشخص شده (معموال بازه  44ساعته) در صفحه ثبت نام ،می توانید در آزمون
شرکت کنید .دقت داشته باشید که هر داوطلب فقط یکبار میتواند در آزمون شرکت کند و به محض کلیک بر روی دکمهی شروع آزمون،
آزمون شما شروع شده است و پس از آن دیگر نمیتوانید در آزمون شرکت کنید .با توجه به عدم آشنایی تعداد زیادی از داوطلبان با سیستم آزمون
آنالین یا مشکالت که ممکن است رخ دهد ،به برخی داوطلبان اجازه داده می شود که دو بار در آزمون شرکت کنند .دقت داشته باشید که این
امکان تنها برای کسانی در نظر گرفته شده است که به دلیل آشنا نبودن با سیستم آزمون در آزمون دادن با مشکل مواجه شدهاند .افرادی که به هر
نحوی قصد سوء استفاده از این امکان را داشته باشند از شرکت در سایر آزمونهای آنالین محروم خواهند شد.
نکته خیلی مهم :پس از کلیک بر روی دکمهی شروع آزمون ،با توجه به سرعت اینترنت شما ،ممکن است مدتی طول بکشد تا
صفحهی آزمون بارگذاری شود .لطفاً در این مدت از رفرش کردن صفحه جداً خودداری کنید .در صورت رفرش کردن،
دیگر نمیتوانید در آزمون شرکت کنید.
توجه کنید  :با وجود اینکه امکان بروز خطا برای کسانی که با توجه به راهنما در آزمون شرکت میکنند بسیار کم میباشد،
در صورتی که به دلیل رعایت نکردن این موارد نتوانستید در آزمون شرکت کنید مسئولیت آن بر عهدهی فرد میباشد و
گروه آموزشی لیموترش هیچ تعهدی در قبال اجازهی مجدد دادن برای شرکت در آزمون ندارد .لطفاً در این شرایط از
تماس گرفتن برای شرکت مجدد در آزمون خودداری کنید .در پایان آزمون وضعیت این افراد بررسی میشود و در
صورت صالح دید اعضای گروه  ،رمز عبور الزم برای دانلود پاسخنامهی تشریحی به داوطلب داده میشود.
اگر باز هم برای شرکت در آزمون مشکلی داشتید ،در قسمت پشتیبانی آنالین سایت ،نظر خود را بیان کنید .در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.
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