
 انجمن علمي آيين دادرسي مدني ايران

 راهنماي آزمون آنالين

 تذکر مهم: 

 امکانپذير خواهد بود. فايروفاکسمرورگرهاي طريق از  فقطآنالين ورود به سامانه آزمون 

شده و   a.com-p-c-www.iآدرس : واردي سايت انجمن به   فايرفاکسمرورگرهاي ابتدا با استفاده از 

 در قسمت باالي صفحه و از منوي ورود  مي توانيد وارد صفحه شخصي خود شويد.

 من کليک نماييد: آزمونهاي ثبت ناميبر روي گزينه  مديريت آزمون هاقسمت در صفحه شخصي خود 

 

 
 

 

 .کليک نماييد اجراي آزمونبر روي گزينه  قسمت ليست آزمونهاي ثبت نامي مناز 

 

 

شرايط آزمون به نمره منفي دارد يا خير و ساير  –مربوط به آزمون اعم از تعداد سوالت ابتدا توضيحات 

به مرحله  وآن را بزند تيک تاييد و در پايين صفحه به دقت مطالعه نموده شما نمايش داده مي شود لذا 

 نمايش سواالت وارد شويد.

و متناسب با سطح سوال نيز به شما نمايش داده مي شود به ترتيب تستي بوده و هريک از سوالت سواالت 

شد. لذا شما بايد قبل از اتمام زمان پاسخدهي به هر سوال تايمر آن سوال در باالي صفحه فعال خواهد 

 گزينه صحيح را انتخاب نماييد.

http://www.i-c-p-a.com/
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سوال را مشخص کرده است  هر نوار سبز رنگ نمايش داده شده مدت زمان باقي مانده براي پاسخ دادن به

را به سوال بعدي هدايت در مدت مشخص شده پاسخ ندهيد به صورت خودکار، سيستم شما  چنانچه و

 .ه امکان برگشت به سوال قبلي را نداريدجو به هيچ وخواهد کرد 

کل براي پاسخ به سوال بايستي در مدت زمان مشخص شده يکي از گزينه ها را انتخاب نماييد. ) بر روي ش

 دايره کليک نماييد(

 :باشيدبعدي يا اينکه منتظر نمايش سوال را کليک نماييد  بعديسوال گزينه  هر بعد از پاسخ بهمي توانيد 

 

 

متناسب با اينکه آزمون شما داراي چند سوال باشد به ترتيب و بدون توقف کليه سواالت آزمون مربوطه به 

 .ادامه دهيد تا  اتمام سواالت فرايند پاسخ دهي به سواالت ترتيب به شما نمايش داده خواهد شد لذا 

نمايش داده  "آزمون شما با موفقيت انجام شد"که  عنواندر پايان آزمون نيز به شما يک پيغام با اين 

 خواهد شد.
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در اين مرحله آزمون پايان يافته و بعداً نتايج آن نيز ضمن اطالع رساني به شما درهمين صفحه شخصي 

 نتايج آزمونهاي من قابل مشاهده و دريافت خواهد بود. بخش

 تذکرات مهم:

درصورتي که به هر دليلي منجمله قطع برق يا قطع اينترنت و غيره... سيستم آزمون قطع شد و يا مشکلي 

مي توانيد به  باز هست(در فاصله زمان و ساعتي که آزمون  فقط)  مجدداً   ،در انجام آزمون پيش آمد

 را ادامه دهيد.  دمتصل شده و همين فراينسامانه 

ورود مجدد  از بعدسيستم حتما در فاصله زماني که آزمون باز هست اقدام فرماييد و الزم به ذکر است 

را انجام ادامه آزمون شما مي توانيد و داد خواهد به شما نمايش  ي را که پاسخ نداده ايد فقط سوالت ،شما

 د.هيدب

 بک )به عقب( استفاده نکنيد. از کليد عنوان هيچ در طول انجام به 

در امکان توقف تايمر و  نمايش سواالت وجود ندارد و سامانه به ترتيب سواالت را نمايش خواهد داد  لذا  

 دهيد .نرا از دست  ي لاسو تاتمام حواس خود را صرف سواالت و پاسخ نماييد زمان آزمون 

انجمن تماس حاصل واحد فني ميتوانيد با تلفنهاي ساعات برگزاري آزمون در بروز مشکل فني درصورت 

 فرماييد:

 تلفن هاي واحد فني:

90090990290 – 90200089020  

 

 موفق باشيد                 

 انجمن علمي آيين دادرسي مدني ايران

 


