


را﹨﹠﹞︀ی ︫︣�️ در آز﹝﹢ن آز﹝︀︪ـ﹩
﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︡ارس ︨︀﹙م



دانش آموزان برای شرکت در آزمون آزمایشی ورودی تستی باید مراحل زیر را انجام دهند:

�︀م اول: ورود ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥

exam.salamsch.com :آدرس سامانه آزمون

برای ورود به سامانه آزمون باید به نام کاربری و 

کلمه ی عبور دسترسی داشته باشید. 

نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه:

u + نام کاربری: کدملی دانش آموز

رمزعبور : ٤ رقم آخر کدملی

به عنوان مثال: اگر کد ملی ٠٠١٢٣٤٥٦٧٨ باشد. 

نام کاربری: u٠٠١٢٣٤٥٦٧٨  و پسورد: ٥٦٧٨ است.



�︀م دوم : ︫︣�️ در آز﹝﹢ن
آزمون ها، در قسمت "آزمون آنالین" قابل نمایش هستند و  دانش آموز می تواند در آزمون شرکت کند.



را﹨﹠﹞︀ی ︫︣�️ در آز﹝﹢ن ﹨︀ی ︑︧︐ـ﹩:

پس از ورود به بخش آزمون های آنالین، ساعت شروع آزمون، ساعت پایان آزمون و زمانی که به شروع 

آزمون مانده باشد برای شما نمایش داده می شود.





• هنگامی که زمان آزمون فرا برسد و آزمون شروع شود، گزینه "برای شرکت در آزمون اینجا کلیک کنید" را 

انتخاب کنید.

• سپس گزینه "شرکت در آزمون" را انتخاب کنید.

• پس از انتخاب گزینه "شرکت در آزمون" ، اطالعات آزمون شامل تعداد سواالت، زمان پیشنهادی و اطالعات 

دفترچه ها، برای شما نمایش داده می شود.

• روی گزینه "شروع آزمون" کلیک کنید. پس از انتخاب گزینه "شروع آزمون آنالین" وارد صفحه آزمون 

می شوید.

• دفترچه سواالت را از قسمت، "دریافت دفترچه سوال" دانلود کنید. (دفترچه سوال در صفحه ای مجزا برای 

شما باز می شود.)

• پس از دریافت دفترچه و مشاهده ی سواالت، پاسخ های خود را در قسمت "پاسخنامه" وارد کنید. 

(زمان کل آزمون در بخش "زمان باقی مانده" برای شما نمایش داده می شود.)

• پاسخ هرسوال حین انتخاب گزینه، همان لحظه ذخیره می شود.

• پس از پاسخ به تمامی سواالت و تکمیل پاسخبرگ، گزینه "پایان آزمون و تحویل پاسخبرگ" را انتخاب 

کنید.

• در آخر پیام "پاسخبرگ شما با موفقیت ثبت شد" را مشاهده می کنید.



       (تا زمانی که زمان آزمون به پایان نرسیده باشد، امکان مراجعه به پاسخبرگ و تغيير پاسخ سواالت 

برای شما وجود دارد. برای تغيير پاسخبرگ، به صفحه اصلی بازگردید، از قسمت "آزمون آنالین، مجـدد 

بر روی گزینه "شرکت در آزمون" کلیک کنید. پس از انتخاب گزینه "شروع آزمون" پاسخبرگ بـرای شمـا 

نمایـش داده می شـود و امکـان ویرایـش آن وجـود دارد. در انتـها حتمـا گزینه "پایان آزمون و تحویل 

پاسخبرگ" را انتخاب کنید.)

نکته مهم: حتما با دستگاه کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ وارد شوید و از ورود با موبایل اجتناب کنید. 

نکته بسیار مهم:  دقـت داشتـه باشیـد، برای شـرکت در آزمـون اگر از طریـق دو دستـگـاه وارد شویـد، 

پاسخبرگ شما ثبت نخواهد شد.



︣�︪︑ ︀︋︣�︪︑ ︀︋


