
  به نام خداوند جان و خرد

  مـهـه نـايـپ آموزان دانش به مهم هايي توصيه

  (آزمون هاي رغبت و استعداد) اي مشاوره هاي آزمون انجام خصوص در

 دبيرستان غيردولتي هوشمند هدف

 

 روند بتوانيد زودتر چه هر تا كنيد امتحان را اي مشاوره هاي آزمون در شركت و همگام سايت به ورود ،مختلف اوقات در -1

  .برسانيد اتمام به را آزمون اجراي

  .نزنيد را مدير ورود گزينه و كنيد انتخاب را كاربران ورود ي گزينه حتماً سايت به ورود هنگام رد -2

  .باشد انگليسي حالت در كامپيوتر زبان كه شويد مطمئن عبور، رمز كردن وارد هنگام در -3

  .دهيد اختصاص ها آزمون انجام براي را مناسبي و كافي وقت دارد، سؤال 300 در حدود آزمون هر كه آنجا از -4

 صورت در تا )بزنيد را پاسخ سؤاالت ي ذخيره ي گزينه( كنيد ذخيره را ها پاسخ ،سؤال چند به پاسخ از بعدحتماً  -5

  .دهيد ادامه شده ذخيره پاسخ همان از را آزمون بتوانيد بعدي ي مراجعه در آزمون، ماندن كاره نيمه يا خستگي

 به 1 نمره .ثبت نماييد مربوطه سؤال به 5 تا 1 از نمره كردن وارد با را خود نظر است الزم االتؤس به پاسخگويي براي -6

 و 3 ،2 نمرات و دهد مي نشان را زمينه آن در شما بودن قوي 5 نمره و باشد مي سؤال موضوع در شما بودن ضعيف منزله

  .دهند مي نشان را بودن متوسط نيز 4

 بهجهت خاصي  ،غيرواقعي پاسخگويي با نيست الزم و دهيد انجام صحيح و واقعي هاي پاسخ با را آزمون كنيد سعي -7

 مناسب كه اي رشته و نموده روانكاوي را شما نوعي به ها آزمون اين زيرا دهد، نشان را شما نظر مد رشته تا هيدبد آزمون

  .دهد مي پيشنهاد را شماست استعداد و شخصيت

بزنيد تا پاسخ هاي  را پاسخ سؤاالت ي ذخيره ي گزينه يكبار سؤال، چند به پاسخ از بعد حتماًمجدداً تأكيد مي نماييم  -8

 شما به درستي ذخيره گردد.

با . پس دهيد تحصيل ادامه اي رشته چه در كه گيريد مي تصميم كه هستيد شما اين پايان دربه ياد داشته باشيد  -9

پاسخگويي مناسب به سؤاالت آزمون هاي مشاوره اي (استعداد و رغبت) از نتايج آن در جهت منطقي تر نمودن انتخاب 

  نهايي خود براي ادامه تحصيل بهره ببريد.

 

 *** اميدواريم در تمامي مراحل زندگي همواره موفق و پيشگام باشيد*** 


