
  

 راهنماي ثبت نام در آزمون هاي آنالين مديكو

  بشين. www.MEDICOTEB.ir. وارد سايت ١

  . روي گزينه ثبت نام در سيستم آزمون كليك كنين وارد صفحه زير ميشين:٢

 

 

. اطالعات خواسته شده رو وارد كنين ( شماره همراهي كه وارد ميكنين نام كاربري شما خواهد بود). بعد از ثبت نام از بخش ٣
  شكل زير اطالعاتتون رو وارد كنين:  سيستم به ورود به



  

  

  كه يكي يكي هر بخش رو براتون توضيح ميدم: صفحه زير رو ميبينين. بعد از وارد شدن ٤

  

: با كليك روي آيكون تنظيمات كه اسمتونم كنارش نوشته شده ميتونين اطالعات پروفايل رو ويرايش كنين، رمز عبورتون ١بخش 
  رو تغيير بدين و در آخر هم از پنل شخصيتون خارج شين.

١ 

٢ 

٣ 

٤ 



رداخت ون يكي از پكيج هاي آزمون رو انتخاب مي كنين و به صفحه پباتوجه به رشتتبراي ثبت نام تو آزموناي آنالين : ٢بخش 
  ، از صفحه بعدي روي پرداخت آنالين كليك ميكنين:ميرين 

  

   نين:بعد از كليك روي پرداخت آنالين صفحه بعدي رو ميبي

  

  روي گزينه اتصال به درگاه و پرداخت آنالين كليك ميكنين تا به درگاه پرداخت وارد شين:



  

درين صفحه اگر كد تخفيفي داشته باشين ميتونين روي گزينه كد تخفيف كليك كنين و اونو وارد كنين بعد روي گزينه ثبت 
كليك كنين تا تخفيف اعمال بشه. اگر كد تخفيف نداشتين روي گزينه پرداخت كليك ميكنين تا به درگاه بانكي وارد شين. بعد 

 امي براي شما نمايش داده ميشه.از واريز وجه ليست آزمون هاي ثبت ن

 

در صورتيكه پرداخت رو انجا داده باشين در بخش گروه اصلي با كليك روي رشته تحصيليتون اين صفحه نشون داده  :٣بخش 
  ميشه:

  



آزمون هاي هر مرحله در زمان هاي  نگر تكميل بودن ثبت نام هست.مقابل هركدوم از مراحل عبارت پرداخت شده هست كه نمايا
  مقرر شده روي سايت فعال خواهند شد كه شما با مراجعه به اين بخش و كليك روي آزمون مورد نظر وارد صفحه آزمون ميشين.

كه ازين با كليك روي تاريخچه آزمون هاي شما، ليست آزمونايي كه شما تو اونا شركت كردين براتون نمايش داده ميشه  :٤بخش 
بخش ميتونين هم كارنامه آزمون و هم سواالت رو مشاهده كنين و در صورت فراموشي رمز آزمون ميتونين ازين بخش دوباره رمز 

  آزمون رو ببينين.

  

  

  در آزمون هاي آنالين مديكو شركتراهنماي 

با كليك روي گزينه ورود به سيستم آزمون از روي . بعد ازثبت نام و پرداخت هزينه آزمون ها در زمان مقرر شده براي آزمون ها ١
  وارد مركز آزمون شويد:  ww.medicoteb.irwسايت 

  

در قسمت گروه اصلي روي رشته تحصيلي خودتون كليك كنين و روي مرحله اي از آزمون كه در حال برگزاري هست كليك . ٢
  كنين:



  

  با كليك روي آزمون مورد نظر صفحه زير مياد باال:

  

و ورود به آزمون ، آزمون شما شروع ميشه. دقت داشته باشين كه آزمون بصورت زماندار هست و  آغاز آزمون روي . با كليك٣
  شرايط مشابه شرايط امتحان علوم پايتون خواهد بود.

ه بعد با مراجعه به بخش تاريخچه آزمون ها ميتونين از اتمام آزمون بايد منتظر باشين تا زمان قانوني امتحان به پايان برس. بعد ٤
  سواالت و كارنامتون رو ببينين.


