
 «ارشد ماهان  يکارشناس ينترنتيشرکت در آزمون ا ن نامهييآ» 

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

در پنل شخصیی ویود در پورلیاا ماهیان که  می باشند ینترنتیا های مجاز به شرکت در آزمون یداوطلبان  -1

 . وود را مشاهده نماید  فاکتور آزمون

 زمون وواهد بود.آبه معنای عدم امکان شرکت در عدم وجود فاکتور در پنل داوطلب  توجه مهم :
  

پورلیاا ماهیان  ویود وارد ( شماره موبایل ثبت شده در فرم ثبت نیام)  داوطلبین باید با نام کاربری: 1نکته 

 :مدا زیر اقدام نمایید  2ق طب مربوط به نام کاربری ثبت نامی وود کلمه عبوردر صورت نداشتن  ) شوند.

 قرار   Mahanportal.irدر پورلاا ماهان به آدرس " فراموشی کلمه عبور " که در صفحه از فرم زیر  -الف 

 .برای ارساا مجدد کلمه عبور استفاده نمایید داده شده است

 
 مایید.لماس گرفته و از واحد پورلاا رمز عبور وود را دریافت ن 521 – 6058با شماره  -ب 

اوطلبین باید حتما در صفحه اصلی پورلیاا ویود این است که دآزمون  نام اطمینان از ثبت راه دیگر: 2نکته 

 آزمون را مشاهده نمایند. کارت ورود به جلسهو  شماره داوطلبی

 

زان روز برگزار وواهد شد و بسته به می 2طبق برنامه ذکر شده در سایت ماهان طی  رنتیاینت آزمون :3نکته 

  قابل لمدید وواهد بود. 22استقباا لا 



بیا پاییان شرکت نماینید.   های اینترنتی در آزمونگفته شده زمانی های لمامی داوطلبین می لوانند در بازه 

سیاعت لینیک دانلیود  3لیا  2زمان مهلت شرکت در آزمون لینک دانلود سواالت غیر فعاا شده و پی  از 

 د. پاسخنامه آزمون فعاا وواهد گردی

 شیهر ویودبایست با دفتر ثبت نامی  می فقط وفقط هر گونه مشکل برای رفع  شهرستانداوطلبین  :4نکته 

 . لماس حاصل نمایند

 

 " ينترنتيشرکت درآزمون اروش  "

 mahanportal.irورود به آدرس اینترنتی    -1

  بر روی لینک ورود کلیک نمایید .  – 2 2 

 

 .  کلیک نمایید "ورود  "نام کاربری و کلمه عبور وود را وارد نموده و سپ  روی کلمه  -3        

 



 

 . وارد شوید"  93آزمون  "در صفحه پنل وود به قسمت   -2

 
 

 

 نموده و سواالت را دانلود نمائید.  کلیک "دانلود سئواالت"بر روی لینک  -0

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



وانه  2)گزینه های ه لا صفحه مورد نظر را مشاهده کنید . کلیک کرد "ورود به آزمون"بر روی لینک   -8

 (ای پاسخبرگ به صورت درس به درس نمایش داده می شود .
 

 
 

 

 نیاز دارید .  redaeR eaodeبرای باز کردن سواالت به نرم افزار  -7

 

و  تسوااله صفح 2چنانچه لمایل دارید لا هر به غیر ازاین دو صفحه ،  صفحه دیگری را  باز نگذارید .   -6

برروی نوار پایین ویندوز کلیک راست کرده و گزینه ،  را در کنار هم مشاهده نماییدنامه پاسخ 

iwoaoiw yoRwtoozdooh eye .را انتخاب کنید 

 

 کلیک نمائید. "والمه آزمون"پ  از المام پاسخ هردرس لنها یکبار برروی  -9

 

 
 



نمایید. را مشاهده  "با موفقیت ثبت شد  "آالرم  تحتما می بایس پ  از کلیک بر روی والمه آزمون-15

در غیر اینصورت ثبت انجام نشده است و یکبار دیگر با کنترا پاسخ های وود مجددا روی والمه آزمون 

 کلیک نمایید. 

ثبت شما را به عنوان پاسخ نهایی در نظر  سیستم آورین ،دقت نمایید که برای هر درس توجه مهم :

  وواهد گرفت.

 پ  از المام آزمون اینترنتی امکان دانلود پاسخنامه برای داوطلبین فراهم وواهم شد.  - 11

 

 
 

                         

 

 

 با سپاس                                

 واحد آزمون کشوری ماهان                                

 
 

 

 

 
 

 


