
 جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم:
)  تحصیلی هدایت ایمشاوره آزمونهای برگزاری فرایند در شده ایجاد تغییرات به عنایت با و حضوری جلسه در شده مطرح موارد پیرو��

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلی سال در نهم پایه  آموزان دانش(  توانائی و رغبت های آزمون

 : جمله از

  my.medu.ir سامانه آزمونهادر برگزاری ��

 (مکمل سوال ۲۵ و پایه سوال ۱۲۰) رغبت آزمون در سواالت تعداد کاهش ��

 (مکمل سوال ۲۵ و پایه سوال ۹۳) توانایی آزمون در سواالت تعداد کاهش

 فنی و اجرایی تغییرات دیگر

 .نمایید اقدام ای مشاوره های آزمون به ونسبت شده سامانه وارد ماه بهمن ۱۸ ازتاریخ  شده تهیه محتوای از استفاده ضمن خواهشمنداست

 (اول قسمت)ای مشاوره آزمونهای

 ۲۵ مکمل رغبت آزمون سپس و سوال ۱۲۰ پایه رغبت آزمون ابتدا. شود می اجرا مرحله دو در و سوال ۱۴۵ دارای مجموع در رغبت آزمون

 سوال

 توانایی آزمون سپس و سوال ۹۳ پایه توانایی آزمون ابتدا. شودمی اجرا مرحله دو در و است سوال ۱۱۸ دارای مجموع در نیز توانایی آزمون

 سوال ۲۵ مکمل

 (دوم قسمت) ای مشاور آزمونهای

 با آموزان دانش ایرانی؛ آموزان دانش توسط my.medu.ir سامانه به ورود برای. باشد می my.medu.ir سامانه در آزمون اجرای بستر

 کد سپس اتباع، یا ایرانی سپس آموز، دانش نقش ابتدا. شوند می وارد سامانه این به ورود صفحه به گوگل در my.medu.ir آدرس جستجوی

 .کنید می انتخاب را ورود و امنیتی کد درنهایت و شناسنامه سریال ملی،

 (سوم قسمت) ای مشاوره آزمونهای

 :باشد می گونه بدین my.medu.ir سامانه به ورود از پس( مکمل و پایه) توانایی و رغبت آزمون اجرای فرایند

 راهنمای صفحه وارد آن از پس و شوند می ای مشاوره های آزمون ماژول وارد سپس شد؛ خواهند تحصیلی هدایت ماژول وارد آموزان دانش

 رغبت آزمون سواالت وارد تایید از پس کنند؛ تایید را آن و مطالعه را رغبت آزمون راهنمای باید ابتدا آموزان دانش. شد خواهند رغبت آزمون

 .بزنند را تایید و ثبت باید سواالت تمام به پاسخ از پس و شوند می پایه

 آن شماره بماند پاسخ بدون سوالی چنانچه دهند، پاسخ سواالت تمامی به حتما باید پایه رغبت آزمون ثبت و تایید برای آموزان دانش: نکته 

 .شود می داده نمایش اخطار عنوان به چپ قسمت در صفحه باالی در سوال

 

 باید نیز سوال ۲۵ این شوند، می وارد( سوال۲۵) مکمل رغبت آزمون سواالت به پایه رغبت آزمون سواالت تایید و ثبت از پس آموزان دانش

 .شود تایید و ثبت نهایت در شده، داده پاسخ تمامی به



 آزمون راهنمای باید ها آن شوند، می توانایی آزمون راهنمای صفحه وارد مستقیم آموزان دانش مکمل رغبت آزمون تایید و ثبت از پس

 و سواالت تمامی به پاسخ از شوند،پس می( سوال ۹۳) پایه توانایی آزمون سواالت وارد سپس نمایند، تایید و کرده مطالعه دقت به را توانایی

 شوند می وارد مکمل توانایی آزمون سواالت صفحه به ها آن تایید و ثبت

 (چهارم قسمت)ای مشاوره آزمونهای

 داده نمایش قرمز رنگ با اخطار عنوان به چپ سمت صفحه باالی در سوال آن شماره بماند پاسخ بی سوالی نیز مرحله این در چنانچه: نکته 

 .بزند را تایید و ثبت دکمه مجدداً سوال این به پاسخ از پس باید آموز دانش و شودمی

 تایید و ثبت از پس. بزنند را آزمون تایید و ثبت دکمه آن از پس و داده پاسخ نیز مکمل توانایی آزمون سوال ۲۵ تمامی به باید آموزان دانش 

 .شود می نهایی آموز دانش توسط آزمون انجام فرایند مکمل توانایی آزمون

 آموز دانش که درصورتی و نباشد سواالت تک تک ثبت به نیاز شود تر راحت آموز دانش کار که شده داده قرار سامانه در ای گونه به آزمون

 .رود نمی بین از و ماند می باقی شده ثبت سواالت پاسخ شود خارج صفحه از ها پاسخ ثبت بدون

 .ندارد وجود ها پاسخ تغییر امکان آزمون ۴ هر نهایی ثبت از پس

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تحصیلی سال در نهم پایه آموزان دانش ایمشاوره آزمونهای تغییرات آخرین

 .گردد می برگزار my.medu.ir سامانه در hamgam  سامانه جای به ایمشاوره آزمونهای ۱⃣

 .است یافته کاهش( مکمل سوال ۲۵ و پایه سوال ۱۲۰)سوال ۱۴۵ به ۳۱۹ از سواالت تعداد رغبت آزمون در ۲⃣

 .است یافته کاهش( مکمل سوال ۲۵ و پایه سوال ۹۳) سوال ۱۱۸ به ۲۵۵ از سواالت تعداد توانایی آزمون در ۳⃣

 .داد خواهند پاسخ ایمشاوره آزمونهای سوال ۲۶۳ به سوال ۵۷۴ جای به نهم پایه آموزان دانش مجموع در یعنی ۴⃣

 می مشاهده متعددی سواالت صفحه هر در جدید تغییرات با ولی رفت جلو صفحه به صفحه بایستی سوال هر تایید و پاسخ برای قبالً ۵⃣

 .شود

 .بگیرد قرار تایید و مطالعه مورد آزمون دو آن راهنمای باید حتما ایمشاوره آزمونهای به پاسخ از قبل ۶⃣

 سامانه به ورود با آموزان دانش و ندارد وجود آزمون سامانه به ورود برای آموزی دانش رمز دریافت از خبری دیگر جدید تغییرات با ۷⃣

my.medu.ir کنند می اقدام خود شناسنامه رقمی شش سریال و ملی کد کردن وارد و. 


