راهنمای ثبت نام و برگزاری آزمون تعیین "سطح عمومی و علوم پایه" برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر
" امکان ثبت نام در آزمون از هم اکنون وجود دارد "
ویژگی های آزمون:
.1

آزمون به صورت آنالین برای دانش آموزان پایه نهم،دهم و داوطلبان کنکور سراسری برگزار می شود.

.2

آزمون دارای  73سوال می باشد.

.3

زمان پاسخ گویی به آزمون 55دقیقه است.

.4

آزمون به صورت آنالین از طریق سایت  www.azmoon.dibazar.irبرگزار خواهد شد.

.5

سطح علمی سواالت آزمون مطابق با آزمون سواد خواندن ( ، )Pirlsدانش ریاضی و علوم ( )Timssو مهارت ریاضی توسعه یافته ( )Pisaاست.

.6

زمان پاسخگویی به آزمون از روز جمعه  9مهر  95لغایت جمعه  30مهر  95می باشد.

نیازمندی های آزمون:
.1
.2
.3
.4

کدملی  ،ایمیل و مشخصات اولیه  جهت ثبت نام

کارت بانکی عضو شتاب "شماره کارت  ،رمز دوم (رمز اینترنتی)  ، cvv2 ،تاریخ انقضا کارت  جهت پرداخت وجه ثبت نام
اینترنت با سرعت قابل قبول (بدون قطع ناگهانی)  جهت ثبت نام  +در حین آزمون

کاغذ و قلم (برای انجام محاسبات)  در حین آزمون

روند ثبت نام:
.1

به سایت  www.ravesh-diba.irمراجعه کنید.

.2

از صفحهی اصلی روی مربع مربوط به ثبت نام آزمون تعیین سطح کلیک کنید.

.3
.4

پس از مطالعه خصوصیات آزمون روی عبارت "برای ورود به بخش ثبت نام اینجا کلیک کنید" کلیک کنید.
در مرحله ی بعدی به بخش ثبت نام در سایت هدایت می شوید ،دقت داشته باشید که:

نام کاربری باید کد ملی شما باشد
رمز عبور نیز باید شماره موبایلتان باشد
فیلد های نام و نام خانوادگی و نام پدر را حتماً به فارسی پر کنید.
(دقت کنید که ایمیل و شماره همراه خود را به درستی وارد کنید زیرا تنها راه ارتباطی ما با داوطلبان خواهد بود)
.5

پس از ورود به حساب کاربری خود با کلیک کردن روی گروه تعیین سطح می توانید لیست آزمون های فعال را ببینید.

.6

روی آزمون تعیین سطح کلیک کنید تا به درگاه پرداخت برای فعال شدن آزمون ارجاع داده شوید.

.7

دقت داشته باشید که هزینه ی آزمون  345000ریال است.

.8

پس از پرداخت دکمه تکمیل خرید را بزنید.

.9

سپس از فیش واریز خود با استفاده کلید  ctrl+pبر روی کیبورد  ،پرینت بگیرید یا عکس بگیرید و یا شماره تراکنش خود را یادداشت نمایید.

 .10توجه داشته باشید که از مرورگر موزیال فایرفاکس ( )Mozilla Firefoxاستفاده کنید و در حین آزمون صفحه ی مرورگر را نبندید و از دکمه ی back
استفاده نکنید.
* اگر در طول ثبت نام به مشکلی برخورد کردید یا سوالی داشتید ،می توانید با شماره  88575593یا  88690858تماس حاصل فرمایید.
واحد انفورماتیک برنامه سازی و برنامه ریزی دیبازر

