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:به نکات زیر توجه نمایید( آنالین)اینترنتی کاربران گرامی، لطفاً برای شرکت در آزمون های •

 Acrobat Readerبه نرم افزار سواالت باز کردن بنابراین برای . هستندPDFفرمت سواالت آزمون با •
ون این قبل از زمان آزماین نرم افزار روی سیستم شما نصب نیست حتما در صورتیکه . می باشدنیاز 

.نماییدروی سیستم خود نصب کرده و نرم افزار را دانلود 
االت ارتباط برای شرکت در آزمون اینترنتی می توانید ابتدا به اینترنت متصل شده و پس از دانلود سو•

رسال اکامل و را پاسخنامه خود را به صورت موقت قطع نمایید، به سواالت پاسخ داده و با اتصال مجدد،
(حتما قبل از ارسال از وصل بودن اینترنت خود اطمینان حاصل کنید).نمایید

وارد سایت اصلی شوید و از منوی ظاهر شده گزینه www.azmoonint.irبا وارد کردن آدرس -1•
.ورود به سیستم را مطابق شکل زیر انتخاب نمایید

و نحوه به اطالع می رسانیم،راهنمای ورود به پرتالبرای تمامی داوطلبان ضمن آرزوی موفقیت
:به شرح زیر می باشدآزمون های اینترنتی دریافت اطالعات تکمیلی 

http://www.azmoonint.ir/




آنالین ششم ،آزمون شرکت در آزمون و جهت 3جهت شرکت در آزمون سوم آزمون آنالین شماره 
.را می بایست انتخاب نمایید6شماره 



را روی سواالت Toolbarیا از قسمت و browserاز منوی می توانید شما سواالت از دانلود پس -5•
(قادر به دانلود سواالت خواهید بودیکبارتوجه داشته باشید تنها .)نماییدخود ذخیرهسیستم 

واالت سبه اکنون پس از دانلود و ذخیره سواالت می توانید ارتباط خود را با اینترنت قطع کرده و -6•
.پاسخ دهید





و در صورتیکه نام. در این صفحه مطابق شکل زیر ابتدا نام و نام خانوادگی خود را کنترل کنید•
تیکه نام خانوادگی شما به اشتباه وارد شده بود مشکل را با مسئول فنی در میان بگذارید و در صور

.مشکلی وجود نداشت اقدام به پر کردن پاسخبرگ نمایید
نگام را روی کاغذ یادداشت نمایید تا در صورت بروز مشکل هسواالت می شود پاسخ پیشنهاد : نکته •

.را ارسال نماییدپاسخبرگ پاسخ ها را داشته باشید و دوباره پاسخبرگ، ارسال 
.نیدکلیک کپاسخبرگ کردن پاسخنامه، مطابق شکل روی دکمه ارسال پس از اطمینان از درست پر•

.نماییدرا ارسال هرآزمون پاسخبرگمی توانید یکبارشما فقط : توجه 

*



آن گزینه توانید با کلیک بر روی گزینه ضربدر در کنار هر سوالدر صورت انتخاب گزینه اشتباه می-9•
.نمایید و مجددا گزینه صحیح را انتخاب کنیدرا پاک 

رویبرای این منظور کافی است بر ،نماییدپاسخبرگ خود را پاک توانید کل درصورت نیاز می-10•
رین شات آن حتما پس از تکمیل کامل پاسخبرگ اسک.)کلیک نماییدپاسخبرگ  گزینه پاک کردن کل 

(را ذخیره نمایید



و دقیقا در ساعت معین،آزمون را به اتمام می رساند و پس از پایانخودکارسیستم به صورت:تذکر
.بنابراین حتما به موقع اقدام به ارسال پاسخبرگ نمایید.امکان ارسال پاسخبرگ وجود نداردآزمون 

.  دهدسیستم مطابق شکل زیر به شما پیغام میموفقیت انجام شود،ارسال پاسخبرگ باصورتیکهدر-11•
.توانید صفحه پاسخبرگ را بسته و از سیستم خارج شویداکنون می

،  ، از قسمتی که سواالت را دانلود نموده انداز اتمام فرایند آزمون توانند پس میداوطلبین عزیز -12•
ود نمایند و یا به پرتال خود مراجعه نموده و از قسمت دانلرا نیز دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون 

.پاسخنامه تشریحی پاسخنامه تشریحی آزمون را نیز دانلود نمایند

با  آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی عزیزان

*


