به نام خدا

راهنماي شركت دانش آموزان پايه نهم در آزمون هاي آن الين رغبت وتوانايی
الف) نكات مورد توجه:
)1

آزمون را در كمال آرامش و با حضور اولياء انجام دهيد و صادقانه نمره دهيد تا جواب آزمون شما درست و واقعي باشد.

 )2با توجه به محدوديت زماني،هر چه سريع تر در مدت زمان تعطيالت آخر هفته نسبت به انجام آن اقدام نماييد.
 )3برخي سواالت آزمون توانايي و رغبت مشترك مي باشند كه مشكلي ندارد ،چون سواالت آزمون توانايي ،ميزان توانايي شما
وسواالت آزمون رغبت  ،ميزان عالقمندي شمارا به آن فعاليت ها مي سنجد.
 )4از تغيير رمز عبور خوداكيداً خودداري نموده و حتماً آن را در جايي ديگر نيز ثبت نماييد.
 )5رمز دريافتي را تا پايان سال نزد خود نگه داريد  ،زيرا براي مراحل بعد انتخاب رشته الزم خواهد بود.
ب) مراحل اجرا:
 – 1مرور گر اينترنت را باز كنيد.از مرورگرهاي گوگل كروم

يا موزيال

استفاده نماييد.

 – 2در نوار آدرس ،آدرس سايت همگام (  ) hamgam.medu.irرا وارد نماييد.
 – 3از سمت راست باالي صفحه بر روي كلمه ورود كليك كنيد.
 – 4از نوار باز شده قسمت ورود كاربر را انتخاب كنيد.
– 5در قسمت نام كاربري ،كد ملي خود و درقسمت دوم ،رمز دريافتي از دبيرستان را وارد كنيد (.حتما براي وارد كردن رمز عبور زبان
صفحه كليد را به حالت انگليسي در بياوريدو كليد caps lockرا خاموش كنيد ).سپس كليد ورود را كليك كنيد.
در قسمت بعدي نقش خود را به عنوان دانش آموز انتخاب كرده و دركادر پايين واحد سازماني  ،نام دبيرستان خود را انتخاب نموده
و كليد تاييد را كليك كنيد.
 – 6در صفحه باز شده بر روي آيكن آزمون هاي مشاوره اي كليك كنيد و در قسمت بعد كليد شركت در آزمون را كليك نماييد.
– 7آزمون رغبت ( 913سوال) و توانايي ( 522سوال) براي شما بارگذاري شده است .به فاصله يك روز در هر آزمون شركت نماييد.
 – 8در صفحه باز شده در ستون مديريت بر روي دفترچه

كليك نماييد.

 –3در قسمت بعد آزمون و مشخصات آن را مشاهده مي نماييد .برروي عالمت

در ستون مديريت كليك كنيد.

11

 -متن هر سوال را با دقت مطالعه نموده و در كادر پاسخ عددي كه مناسب وضعت خود مي دانيد ( از عدد  1تا  ) 2را تايپ

نماييد .به تناسب وجود هر ويژگي ويا وضعيت در خود ،براي مقدار خيلي كم عدد(  1يا  )5و براي مقدار متوسط ( 9يا  )4و براي مقدار
زياد عدد ( )2را ثبت نماييد.
نكته  : 1به اول سواالت مربوط به آزمون توانايي عبارت "من توانايي"  ....................و به آخر آن عبارت " را دارم "
را اضافه كنيد و نمره دهيد.
مثال :شناخت انواع ابزارها و كاربرد آن در مشاغل مختلف

من توانايي شناخت انواع ابزارها و كاربرد آن ها در مشاغل

مختلف را دارم.

نكته  :5به اول سواالت مربوط به آزمون رغبت عبارت" من به"  ....................وبه آخر آن عبارت "عالقه دارم " را
اضافه كنيد و نمره دهيد.
مثال :شناخت انواع ابزارها و كاربرد آن در مشاغل مختلف

من به شناخت انواع ابزارها و كاربرد آن ها در مشاغل مختلف

عالقه دارم.

نكته 9آزمون كليد ثبت ندارد و پاسخ ها به صورت اتوماتيك ثبت مي شود.
– سواالت را ادامه داده تا به همه سواالت پاسخ دهيد.
– اگر در جريان پاسخ به سواالت پيام اخطار مشاهده كرديد .از اتصال به اينترنت مطمئن شده و از برنامه خارج شده و دوباره وارد شويد.
– بعد از اتمام يك آزمون  ،اگر خواستيد آزمون بعدي را شروع كنيد ،آيكن بازگشت در سمت راست باالي صفحه راكليك كنيد و آزمون
بعدي را از ستون مديريت انتخاب نماييد و مانند آزمون قبلي پاسخ دهيد.
– بعد از پاسخ به همه سواالت هر آزمون دكمه خروج راكه در سمت راست و به رنگ قرمز است كليك نموده و از برنامه خارج شويد و
مجدداً مانند مراحل  9تا 6دوباره وارد آزمون شويد و مطمئن شويد كه نمره تمام سواالت ثبت گرديده است.
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