
بسمه تعالی

،با سالمماهانی عزیز، 

خوش آمدیدخانواده بزرگ ماهانبه

جهت شرکت در آزمونهاي حضوريلطفا به موارد زیر،یدي آزمایشی ماهان ثبت نام نموده اداوطلبین عزیزي که در آزمونها
:توجه نمائید

:دریافت کلمه عبور

واحد پورتال 021-8506با شماره ، خود را دریافت ننموده ایدکلمه عبورولی کرده ،روش زیر را امتحان در صورتیکه.1
.ماهان تماس بگیریددانشجویی

که از طریق پورتال ارسال مجدد کلمه عبور از ،در بخش فراموشی کلمه عبوربا ارسال شماره همراه و آدرس ایمیل خود
.کنیداستفاده ارسال خواهد شد 

شماره موبایلی که ،خود به مسئول واحد پورتال)نام کاربري(عبور،هنگام اعالم شماره موبایللطفا جهت دریافت کلمه :1تبصره
.نمودید را ارائه نمائیدثبتدر فرم ثبت نام 

"صبح جمعههاي حضوريآزمونرشته هاي"

فناوري اطالعاتصنایع سیستمصنایع صنایعمهندسی شیمی

ژئوفیزیکموادمکانیککامپیوتر

حسابداريMBAاجراییمدیریت

ارتباطاتعلوم اجتماعیادبیات فارسیزبان انگلیسی

معماريهنرهاي پژوهشیمجموعه شیمیاقتصاد

.آغاز می گردد8:00رأس ساعت صبح جمعهآزمون رشته هاي :توجه 



"عصر جمعهرشته هاي آزمون هاي حضوري "

.آغاز می گردد)بعداز ظهر 2:00( 14رأس ساعت جمعه عصرآزمون رشته هاي:توجه 

"برنامه آزمون هاي حضوري " 

آزمون هشتمآزمون هفتمآزمون ششمآزمون پنجمآزمون چهارمآزمون سومآزمون دومآزمون اول
جامعجامعجامعچهارم%25سوم% 25اول% 50دوم% 25اول% 25

2/8/9316/8/9330/8/9314/9/9328/9/9312/10/9326/10/9310/11/93

:زمونهاي حضوريآمحل برگزاري 

مفتح واقع در ضلع شمال شرقی چهار راه، دانشکده راه مفتح، جنب ایستگاه متروچهار خیابان مطهري، : ویژه داوطلبین تهران
.الهیات دانشگاه تهران

شهرستانی می بایست جهت اطالع از حوزه آزمون خود با نمایندگی ماهان محترمکلیه داوطلبین: ویژه داوطلبین شهرستان
.در شهر خود تماس بگیرند

:آزمایشی ماهاندریافت بودجه بندي آزمونهاي 

حقوقبدنیتربیت معدنعمرانبرق

ریاضیجغرافیاروانشناسی2علوم تربیتی 1علوم تربیتی 

علوم دامیباغبانیزراعتزیستفیزیک

هنرهاي تصویري و نفت
طراحی



گزینه آزمون آزمایشی را روي لینک رشته خود کلیک نموده و و یا پورتال ماهان،mahan.ac.irکافیست با ورود به سایت 
. انتخاب نمایید تا در جریان کلیه موارد مربوط به آزمون قرار بگیرید

:مراحل دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهاي حضوري

کلیک نمائید"ورود"بر روي لینک پس از ورود به پورتال ماهان 

.خود را وارد نمائیددریافتی خود را”کلمه عبور“و )که شماره موبایل شما بدون صفر اول آن است(”نام کاربري“



.مراجعه نمائید” مشخصات تکمیلی“پس از الگین شدن به بخش 

دقت نمایید که کلیه باکس .،آپلود نمائید"مشخصات تکمیلی"در بخش ” کیلو بایت50حجم  حداکثر “خود را با 4*3عکس 
.هاي این صفحه پر شده باشد

.مراجعه نمائید” مشخصات تکمیلی“پس از الگین شدن به بخش 

دقت نمایید که کلیه باکس .،آپلود نمائید"مشخصات تکمیلی"در بخش ” کیلو بایت50حجم  حداکثر “خود را با 4*3عکس 
.هاي این صفحه پر شده باشد

.مراجعه نمائید” مشخصات تکمیلی“پس از الگین شدن به بخش 

دقت نمایید که کلیه باکس .،آپلود نمائید"مشخصات تکمیلی"در بخش ” کیلو بایت50حجم  حداکثر “خود را با 4*3عکس 
.هاي این صفحه پر شده باشد



جهت تایید ثبت نام خود باید و ،عکس شمادر صفحه اصلی قابل مشاهده است”مشخصات تکمیلی“پس از آپلود عکس در بخش 
.را مشاهده نمائید” آزمونکارت ورود به جلسه “شماره داوطلبی و  لینک 

.کلیک نمائید"کارت ورود به جلسه آزمون"بر روي لینک 

:ماهانآزمون حضوريجلسهکارت ورود به نمونه 

جهت تایید ثبت نام خود باید و ،عکس شمادر صفحه اصلی قابل مشاهده است”مشخصات تکمیلی“پس از آپلود عکس در بخش 
.را مشاهده نمائید” آزمونکارت ورود به جلسه “شماره داوطلبی و  لینک 

.کلیک نمائید"کارت ورود به جلسه آزمون"بر روي لینک 

:ماهانآزمون حضوريجلسهکارت ورود به نمونه 

جهت تایید ثبت نام خود باید و ،عکس شمادر صفحه اصلی قابل مشاهده است”مشخصات تکمیلی“پس از آپلود عکس در بخش 
.را مشاهده نمائید” آزمونکارت ورود به جلسه “شماره داوطلبی و  لینک 

.کلیک نمائید"کارت ورود به جلسه آزمون"بر روي لینک 

:ماهانآزمون حضوريجلسهکارت ورود به نمونه 



.کارت خود را پرینت گرفته و در روز آزمون به همراه داشته باشید

.ورود به جلسه، مشاهده خواهد شدپیغام زیر در بخش کارت ”  مشخصات تکمیلی“در صورت آپلود نکردن عکس در بخش 

.عکس خود را آپلود نمائید

.واحد پورتال یا واحد آزمون تماس حاصل فرمائید021-8506جهت کسب اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت خود با شماره 

.کارت خود را پرینت گرفته و در روز آزمون به همراه داشته باشید

.ورود به جلسه، مشاهده خواهد شدپیغام زیر در بخش کارت ”  مشخصات تکمیلی“در صورت آپلود نکردن عکس در بخش 

.عکس خود را آپلود نمائید

.واحد پورتال یا واحد آزمون تماس حاصل فرمائید021-8506جهت کسب اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت خود با شماره 

.کارت خود را پرینت گرفته و در روز آزمون به همراه داشته باشید

.ورود به جلسه، مشاهده خواهد شدپیغام زیر در بخش کارت ”  مشخصات تکمیلی“در صورت آپلود نکردن عکس در بخش 

.عکس خود را آپلود نمائید

.واحد پورتال یا واحد آزمون تماس حاصل فرمائید021-8506جهت کسب اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت خود با شماره 



زه آزمون جلوگیري خواهد از ورود داوطلبینی که کارت ورود به جلسه آزمون خود را به همراه نداشته باشند به حو:توجه مهم 
.شد

با آرزوي موفقیت

واحد اجراي آزمون هاي کشوري ماهان


