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بــرای شــرکت در آزمــون ابتــدا وارد ســایت باشــگاه نانــو  nanoclub.irشــده و از قســمت ورود وارد پنــل کاربــری
خــود شــوید( .الزم بــه ذکــر اســت نــام کاربــری شــماره موبایلــی اســت کــه داوطلــب بــا آن ثبــت نــام شــده و رمــز
عبــور نیــز کــد ملــی داوطلــب میباشــد).
پس از ورود به پنل کاربری در صفحه نخست روی شروع آزمون کلیک نمایید.

 -1در ایــن صفحــه بعــد از مطالعــه قوانیــن آزمــون ،بــر روی گزینــه شــرایط را قبــول دارم کلیــک نماییــد تــا تیــک
آن فعــال شــود و ســپس بــا زدن دکمــه شــروع آزمــون ،آزمــون را آغــاز نماییــد.
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 -2در ایــن مرحلــه شــما وارد آزمــون شــده ایــد و الزم اســت پــس از انتخــاب پاســخ مناســب روی گزینــه مــورد نظر
کلیــک کــرده و دکمــه "ثبــت و ادامــه" را بزنیــد در غیــر اینصــورت پاســخ شــما ثبــت نمیشــود.

الزم بــه ذکــر اســت زمــان مجــاز بــرای پاســخ بــه هــر ســوال در بــاالی صفحــه نمایــش داده میشــود و پــس
از اتمــام زمــان موردنظــر ،بــه صــورت خــودکار بــدون ثبــت پاســخ بــه ســوال بعــدی هدایــت میشــوید .بــرای
هشــدار بــه داوطلبــان گرامــی ،در  6ثانیــه پایانــی زمــان مجــاز بــرای پاســخ بــه هــر ســوال ،دکمــه ثبــت و ســوال
بعــدی بصــورت چشــمک زن خواهــد شــد.
همچنیــن در صورتــی کــه میخواهیــد پاســخ خــود را تغییــر دهیــد بــر روی دکمــه پــاک کــردن کلیــک کــرده و
ســپس گزینــه مــورد نظــر را مجــددا انتخــاب نماییــد.
اگر نمیخواهید به سوالی پاسخ دهید روی دکمه ثبت و سوال بعدی کلیک نمایید.
 -3پــس از کلیــک روی دکمــه ثبــت و خاتمــه آزمــون ،بــه صفحــه زیــر هدایــت خواهیــد شــد  ،کــه بــه معنــای
اتمــام آزمــون اســت.
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نکات مهم:
 -1در طول آزمون از زدن دکمه بازگشت ( )backدر صفحه مرورگر خودداری نمایید.

 -2اگــر بــه هــر دلیلــی در حیــن آزمــون اتصــال شــما بــه اینترنــت قطــع شــد و یــا از صفحــه آزمــون خــارج شــدید،

پاسـخهای شــما تــا آن مرحلــه ثبــت خواهــد شــد و الزم اســت بــرای ادامــه آزمــون مجــددا وارد صفحــه کاربــری

خود شــوید.

در صورتیکــه پــس از ورود بــه ســایت مســتقیما وارد صفحــه کاربــری خــود شــدید بــا زدن دکمــه ادامــه آزمــون،
پاســخگویی بــه ســواالت را ادامــه دهیــد.

در صورتیکــه پــس از ورود بــه ســایت مســتقیما بــه صفحــه کاربــری خــود وارد نشــدید بــا زدن دکمــه صفحــه
شــخصی مــن و طــی مراحــل ذکــر شــده در بــاال ،آزمــون خــود را ادامــه دهیــد.

 -3بــازه مجــاز بــرای ورود بــه آزمــون از ســاعت  8تــا  18میباشــد .لــذا هــر در ســاعتی کــه در بــازه ذکــر شــده

وارد آزمــون شــوید  50دقیقــه فرصــت پاســخگویی خواهیــد داشــت .بــرای مثــال اگــر داوطلبــی ســاعت  11:00وارد
آزمــون شــود تــا ســاعت  11:50بــرای پاســخگویی بــه ســواالت فرصــت خواهــد داشــت.

 -4در صورتیکــه در حیــن آزمــون بــا پیغــام خطــا ماننــد  Bad Requestمواجــه شــدید بــه معنــای ســرعت پاییــن

اینترنــت شماســت و کافــی اســت دکمــه  refreshدر مرورگــر و یــا دکمــه  F5در صفحــه کلیــد را بزنیــد تــا مجــددا

وارد آزمون شــوید.

 -5در حین آزمون ،اینترنت خود را تنها برای شرکت در آزمون اختصاص دهید.

 -6توصیــه مــی شــود بــرای شــرکت در آزمــون از مرورگرهــای گــوگل کــروم  ،موزیــا فایرفاکــس یــا ســافاری
اســتفاده نماییــد .

 -7در صورتیکــه قبــل از پاســخ بــه تمــام ســواالت بخواهیــد آزمــون را خاتمــه دهیــد مــی توانیــد بــا کلیــک روی

دکمــه خاتمــه آزمــون بطــور کامــل از آزمــون خــارج شــوید  .توجــه داشــته باشــید در صــورت کلیــک روی دکمــه
خاتمــه آزمــون دیگــر امــکان پاســخ دهــی بــه ســواالت وجــود نخواهــد داشــت .

مشاره های پشتیباین آزمون آزماییش الـمپیاد دانش آموزی اننو
021 – 62999060
0921 – 9571655 0921 – 9563731

0935 – 9937155 0910 – 4507601
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