به نام خدا
 -1برای ورود به سایت واحد فناور آزمونسازی و استعدادیابی زبان پیشقدم ابتدا نشانی زیر را در جستجوگر
خود وارد نمایید.
p

 -2در باالی صفحه ،بر روی ورود به حساب کاربری کلیک کنید و با وارد کردن اطالعات مورد نیاز در بخش
عضویت ،برای خود یک حساب کاربری در سایت بسازید .از دفعات بعد که وارد سایت میشوید میتوانید از
قسمت ورود استفاده نمایید.

 -3بعد از ورود اطالعات ،وارد حساب کاربری خود میشوید .از باالی صفحه منوی خدمات را باز کنید .در
قسمت هوش و استعداد زبانی ،بستۀ بزرگسال و کودک و نوجوان را مشاهده میکنید .بسته به نیاز خود روی
یکی از این دو کلیک کنید (روند خریداری و انجام آزمون در هر دو مورد ،یکسان است).

 -4پس از وارد شدن به صفحۀ کودک و نوجوان (یا بزرگسال) ،بر روی دکمۀ خرید در زیر بسته استعداد زبانی
کلیک کنید.

 -5در صفحۀ بعد ،روی دکمۀ افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

 -6در باالی صفحۀ بعد میبینید که یک مورد به سبد خرید شما اضافه شده است .سپس روی دکمۀ اقدام به
پرداخت کلیک کنید.

 -7در باالی صفحۀ جزئیات پرداخت ،اطالعات خود را می بینید .لطفاً در قسمت توضیحات تکمیلی ،نام و نام
خانوادگی زبانآموز را بنویسید.

نام ونام خانوادگی زبانآموز در اینجا نوشته شود

 -8در پایین این صفحه ،میتوانید مشخصات سفارش خود را بررسی کنید .پس از واریز هزینه از طریق نت
بانک ،اپلیکیشنهای موبایلی یا بانکها ،در قسمت واریز به حساب/کارت ،شماره پیگیری و چهار رقم آخر
کارت خود را وارد نموده و بعد بر روی دکمۀ ثبت سفارش در پایین صفحه کلیک کنید.

 -9پس از ثبت سفارش ،جزئیات سفارش و آدرس صورتحساب خود را مشاهده میکنید .در این مرحله باید
منتظر تأیید ادمین سایت بمانید .بعد از آن میتوانید به آزمونهای بستۀ استعدادیابی دسترسی پیدا کنید.

 -10برای مشاهده و پاسخگویی به آزمونهای این بسته ،پس از انجام مراحل باال ،به حساب کاربری خود بروید
و روی دکمۀ سفارشات کلیک کنید .سپس میتوانید سفارشهای خود را مشاهده کنید .چنانچه سفارش شما
تأیید شده باشد ،در قسمت وضعیت ،تکمیل شده را میبینید؛ درغیراینصورت ،عبارت در انتظار بررسی را
خواهید دید و باید منتظر تأیید بمانید .در حالت تکمیل شده ،روی دکمۀ نمایش کلیک کنید.

در انتظار بررسی

 -11در قسمت محصول ،روی بستۀ استعدادزبانی (کودک و نوجوان) (و یا بزرگسال) کلیک کنید.

 -12اینک با کلیک کردن بر روی هر لینک ،میتوانید آزمون مربوطه را انجام دهید .لطفاً به دستورالعملهای
مربوط به هر آزمون توجه کنید و اطالعات خواسته شده را بنویسید .توجه داشته باشید که لینک آزمونها فقط
تا  24ساعت پس از تأیید پرداخت برای شما فعال میباشد و پس از این زمان ،در صورتی که آزمون را انجام
نداده باشید ،باید دوباره آن را خریداری کنید.

 -13نتایج آزمونهای بستۀ استعدادیابی کودک و نوجوان و بزرگسال تا حداکثر  10روز پس از پاسخگویی به
آزمونها ،از طریق ایمیل یا تلگرام به اطالع شما عزیزان خواهد رسید.
 شایان ذکر است پس از پیام مرکز به شما ،چنانچه نیاز به مشاوره استعدادیابی برای شما تشخیص داده شده
بود ،میتوانید با توجه به فایل راهنمای نوبتگیری ،اقدام به نوبتگیری جهت مشاوره نمایید.

با سپاس از همراهی شما
واحد فناور آزمونسازی و استعدادیابی زبان پیشقدم
(مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد)

