
 

 

 ماه میباشدرشهریو 31شهریور  تا  12از  ICDLمهارت  7تاریخ آزمونها 

 

ICDLراهنمای ثبت نام در آزمون های 

الزم یک بار ثبت   ابتدا  با توجه به اینکه شما اولین دفعه است که از سامانه ازمون استفاده می کند در -1

دو    کنید   http://danesh-it.com/reg/welcome/intro2بروی لینک  نام نموده برای اینکار  

 .گزینه ثبت نام و انتخاب آزمون را مشاهده می کنید

کانون  جهت ثبت نام گزینه ثبت نام را انتخاب نموده مشخصات فردی را وارد نمائید )نام دستگاه اجرائی(   -2

 .آزمون ها را ببینید  تاریخ  بتوانید  انتخاب کنید تا را    وکال

انتخاب ازمون کلیک کرده نام کاربری و رمز شما   برای انتخاب هر آزمون و پرداخت وجه ابتدا روی گزینه -3

آبی رنگ کلیک نموده و دکمه تأئید را بزنید بعد از تأئید روی چشم آبی   کد ملی خواهد بود روی دکمه

 رنگ کلیک کرده وجه مورد نظر را پرداخت نمائید. 

 
 

ICDLشرکت در آزمون 

 http://danesh-it.com/download/student.zip       ابتدا بروی لینک -1

دستورالعمل  باز نموده    Extract to را به وسیله Studentzip کلیک نموده نرم افزار را دانلود نمائید و   

 فایل  

.بزنیدمتوجه شدم را    دکمه   آزمون را مطالعه نموده و       

 عبور و کد کاربری هر دو کدملی می باشد.مشاهده می کنید رمز   اکد کاربری و رمز عبور رپنجره ورود     -2

نمایش داده می برای شما باز می شود که آزمون های فعال    آزمون   صفحه  اطالعاتبعد از وارد نمودن   -3

 ، برای شروع آزمون روی دکمه شروع آزمون کلیک نموده و آزمون را شروع نمائید. شود

 است.  دقیقه    20مدت زمان شرکت در آزمون  آزمون )مفاهیم پایه فناوری اطالعات و اینترنت(  تئوری و •

دقیقه   40آزمون های )ویندوز، ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت( عملی و مدت زمان شرکت در آزمون  •

 . می باشد

 

 هستند.  فعال  19  تا ساعت   صبح  10از ساعت    هر روزه به جز ایام تعطیل  توجه: آزمون ها

 

 



 

 

 مدنظر قرار دهید: قبل از ازمون حتما نکات زیر را  

را نزنید   Save در زمان پاسخگویی آزمون های عملی به هیچ وجه نرم افزار خاصی را باز نکنید و دکمه  :1نکته

 خود 

 .برنگردیدسیستم پاسخ ها را ذخیره می کند. بعد از جواب دادن روی سوال های قبلی  

 .را بزنید  Save  فقط برای پاسخ دادن به سوال های آزمون اکسس دکمه  :2نکته

 .باشد  10یا    7  شما   برای آزمون ها الزم است ویندوز  : 3نکته

 تم نصب باشد. سروی سی  حتما   2013یا   2010فیس آزمونها  آبرای    : 4نکته

و هزینه آزمون مجدد هم همان مبلغ می باشد بنابراین با هزار تومان است    30:هزینه هر آزمون 5نکته 

  آمادگی کامل در ازمونها شرکت نمایید 

:کاراموزآن محترم در انتخاب تاریخ آزمون نهایت دقت را داشته باشند چون ازمون برای شما در تاریخ 6نکته 

هزینه شما قابل بازگشت نبوده و شما برای ازمون مجدد باید هزینه  انتخابی فعال شده و در صورت عدم حضور،

 پرداخت نمایید 

 . یدئتماس حاصل فرما  03536292505شماره  ا و یا بروز هرگونه مشکل بآزمونها  جهت هماهنگی  

 

 

 ICDLآزمون  برای کاراموزان جهت آمادگی پیش ازمون معرفی سامانه

 فایل   کرده  وارد شده روی گزینه دانلود آزمون ساز هنرجو کلیک www.azhonzrjoo.ir  سایت   طریق  از -1

Studentzip  را به وسیله  Extract to  روی  نموده   باز azmoongir  نکات قبل از آزمون را   کلیک نموده

ود را مطالعه نموده دکمه متوجه شدم را بزنید. کد ملی را در کد کاربری و رمز عبور وارد نموده دکمه ور

انتخاب کرده و عضو شوید. از طریق خرید اعتبار می توانید آزمون مورد نظر را انتخاب آزمون را خریداری 

 نمائید و در آزمون های آزمایشی شرکت کنید. 

 تماس  در(  09153849258)  سعیدی  آقای  با  توانید  می   وجه  برگشت  یا  افزار  نرم   نصب  در  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در  :توجه 

 .باشید

 

 

 

 



 


