
»94سال ماهانینترنتیاهايشرکت در آزمونن نامهییآ« 

.دقت مطالعه نماییدرائه شده در این آئین نامه را با ماهانی عزیز، لطفا موارد ا

در پنل شخصـی خـود در پورتـال ماهـان     که می باشندینترنتیاهايمجاز به شرکت در آزمونیداوطلبان- 1
. خود را مشاهده نماید فاکتور آزمون

.زمون خواهد بودآبه معناي عدم امکان شرکت در عدم وجود فاکتور در پنل داوطلب :توجه مهم 

پورتـال ماهـان   خـود وارد )شماره موبایل ثبت شده در فرم ثبت نـام ( داوطلبین باید با نام کاربري: 1نکته 
:مدل زیر اقدام نمایید 2طبق مربوط به نام کاربري ثبت نامی خودکلمه عبوردر صورت نداشتن (.شوند
قرارMahanportal.irدر پورتال ماهان به آدرس " فراموشی کلمھ عبور " که در صفحه از فرم زیر -الف 

.براي ارسال مجدد کلمه عبور استفاده نماییدداده شده است

شهرستان با نمایندگی شهر خود تماس گرفته و رمـز عبـور دریافـت نماینـد و     داوطلبین –ب 
ت تماس گرفته و از واحد پورتال رمز عبور خود را دریاف4-88100113با شماره داوطلبین تهران 

.نمایید
اوطلبین باید حتما در صفحه اصلی پورتـال خـود   این است که دآزمون ناماطمینان از ثبتراه دیگر: 2نکته 

.آزمون را مشاهده نمایندکارت ورود به جلسهو شماره داوطلبی



به میزان روز برگزار خواهد شد و بسته 2ماهان طی پورتالطبق برنامه ذکر شده در رنتیاینتآزمون:3نکته 
.قابل تمدید خواهد بود24استقبال تا 

بـا پایـان   .  شرکت نماینـد هاي اینترنتیدر آزمونگفته شده زمانی هاي تمامی داوطلبین می توانند در بازه 
سـاعت لینـک دانلـود    3تـا  2زمان مهلت شرکت در آزمون لینک دانلود سواالت غیر فعال شده و پـس از  

. گردیدپاسخنامه آزمون فعال خواهد
شـهر خـود  بایست با دفتر ثبت نامی میفقط وفقطهر گونه مشکل براي رفع شهرستانداوطلبین :4نکته 

.تماس حاصل نمایند

"ینترنتیشرکت درآزمون اروش "

mahanportal.irورود به آدرس اینترنتی  - 1

.بر روي لینک ورود کلیک نمایید –22

. کلیک نمایید"ورود "نام کاربري و کلمه عبور خود را وارد نموده و سپس روي کلمه - 3



.وارد شوید" آزمون اینترنتی"در صفحه پنل خود به قسمت  - 4

. نموده و سواالت را دانلود نمائیدکلیک"دانلود سئواالت"بر روي لینک -5

خانه 4گزینه هاي (. ا صفحه مورد نظر را مشاهده کنید کلیک کرده ت"ورود به آزمون"بر روي لینک  - 6
).اي پاسخبرگ به صورت درس به درس نمایش داده می شود 



. نیاز دارید ReaderAdobeبراي باز کردن سواالت به نرم افزار - 7
و تالسواصفحه 2چنانچه تمایل دارید تا هر . به غیر ازاین دو صفحه ،  صفحه دیگري را  باز نگذارید - 8

برروي نوار پایین ویندوز کلیک راست کرده و گزینه ، را در کنار هم مشاهده نماییدنامه پاسخ 
windowshorizontallyTheرا انتخاب کنید.

.کلیک نمائید"خاتمه آزمون"پس از اتمام پاسخ هردرس تنها یکبار برروي -9

. نماییدرا مشاهده "با موفقیت ثبت شد "آالرم حتما می بایستپس از کلیک بر روي خاتمه آزمون- 10
در غیر اینصورت ثبت انجام نشده است و یکبار دیگر با کنترل پاسخ هاي خود مجددا روي خاتمه آزمون 

. کلیک نمایید
ثبت شما را به عنوان پاسخ نهایی در نظر سیستم آخرین،دقت نمایید که براي هر درس:توجه مهم 
.خواهد گرفت

.اتمام آزمون اینترنتی امکان دانلود پاسخنامه براي داوطلبین فراهم خواهم شدپس از- 11



با سپاس
واحد آزمون کشوري ماهان


