ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﺻﻔﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ﺛﺑت ﻧﺎم در آزﻣون ھﺎ )ﻟﯾﻧﮏ ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ آﻣوزش ( https://icmc.seo.ir/page/122 :
)ﮔروه ﻣﺷﺎوره آزﻣوﻧﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ( https://t.me/joinchat/FI0aKENX8QsmbfpO8NnYzw :
.١ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اداره اﻣﻮر ﮔﻮاھﯽﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﺨﺼﯽ روی ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ :

.٢در ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ) .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ھﻤﺮاه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آدرس و ﺷﻤﺎرهھﺎی داده ﺷﺪه ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ اطﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﮫﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﯿﮏ آن را در اﻧﺘﮫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
.ﺑﺰﻧﯿﺪ

.٣در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎم داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ،روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
.۴ﭘﺲ از ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺻﻔﺤﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی )ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ( و ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺒﻮر )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً وارد ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ(،
وارد ﺻﻔﺤﮥ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ

.۵در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه روی ﮔﻮاھﯽﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد :

.۶ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آزﻣﻮن ﺧﺎﺻﯽ را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮن ﺑﺮوﯾﺪ:

.٧روی ﻟﯿﻨﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ دوره ،ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

.٨ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دوره ،ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

.٩ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮن ،ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

.١٠ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻋﺖ ،ﺣﻮزۀ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ذﺧﯿﺮه را ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،
ظﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اطﻼﻋﺎت آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آزﻣﻮﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ظﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

.١١ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ آزﻣﻮن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﺰﯾﻨﮥ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر روی ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ در اﻧﺘﮫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻮﯾﺪ :

.١٢ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ

.١٣در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﮥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارﯾﺰ ﺷﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﻮنھﺎی ﻣﻦ ،ﻋﺒﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ
:ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻋﻮدت داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

 .١۴ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﮥ آزﻣﻮن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
. ١۵ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ھﺮ آزﻣﻮن ،ﺣﺘﻤﺎً ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز آزﻣﻮنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ،در
آزﻣﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وی ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪۀ آزﻣﻮن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﮥ وارﯾﺰی
را ﻋﻮدت ﻧﺨﻮاھﺪ داد.

