ثبت نام آزمون های آنالین شیمی
در ابتدا باید حساب کاربری بسازید در صورتی که حساب کاربری ندارید مراحل ذیل را انجام دهید.
ایجاد پنل کاربری:
ورود به سایت  www.limootoorsh.comو گزینه ورود به سایت اصلی را کلیک کنید.

برروی گزینه ثبت نام و دریافت  20000کلیک کنید و اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید.

در وارد کردن رمز عبور توجه داشته باشید و آن را یادداشت کنید این رمز همان رمز عبوری است که بعدا در قسمت
ورود به سیستم تعریف خواهید کرد..پس از تکمیل اطالعات با صفحه زیر روبه رو می شوید در صورتی که ثبت نام شما
با موفقیت انجلم شود پیام زیر را دریافت خواهید کرد برروی این لینک کلیک کنید.

حال در قسمت شماره همراه ،همان شماره ای که در صفحه ثبت نام تعریف کردید و در قسمت رمز عبورهم همان
گذر واژه یا رمزعبوری که که در صفحه ثبت نام وارد کردید وارد کنید

کد تاییدی که به خط شما پیامک شده است را در کادر زیر وارد کنید و تایید کد را بزنید
توجه داشته باشید در صورتی که کد دریافت نکردید برروی گزینه اعمال کد جدید کلیک کنید و گزینه ورود به منوی اصلی را
بزنید تا وارد پنل کاربریتان شوید

ثبت نام آزمون های شیمی:
پس از ایجاد پنل کاربری ،مراحل زیر را برای ثبت نام آزمون های شیمی انجام دهید
از گزینه های موجود در پنل کاربری ،گزینه مرکز آزمون و سپس گزینه ثبت نام در آزمون را کلیک کنید

پکیج مربوط به شیمی را با توجه به مقطع تحصیلیتان انتخاب کنید (( ما در اینجا به عنوان مثال مقطع دوازدهم را
انتخاب می کینم ))

گزینه پرداخت کلیک کنید

**دانش اموزان دهم  ،یازدهم و کنکوری می توانند به صورت رایگان تا پایان سال از آزمون های شیمی استفاده
کنند **
پس از پرداخت برروی قسمت مرکز آزمون بخش آزمون های من رفته و عکس پایین باید داخل پنل شما باشد.
در صورتی که آزمون ها فعال نشده باشد با شماره  09120579212تماس بگیرید

برای دریافت آزمون های برگزار شده شیمی و دانلود سواالت و پاسخ ها ،وارد منوی سایت بخش آزمون های آنالین
لینک دریافت سواالت شوید

درصورتی که هرگونه انتقادی پیشنهادی داشتید با ما در تماس باشید

www.limootoorsh.com

09120579212 - 02126764429

