
توسط ایمیل به شما ارسال می گردد، توسط این رمز شما  رمز عبورپس از تکمیل فرم عضویت در سایت . 1

)در صورتیکه فرم عضویت را قبال" تکمیل کرده و دارای پروفایل  می توانید فرآیند ثبت نام آزمون را تکمیل نمایید.

 می باشید( می باشید نیاز به عضویت مجدد نمی باشد و شما دارای رمز عبور

 شما با داشتن رمز عبور و ایمیل، دسترسی به حساب کاربری خود دارید. ) البته امکان تغییر رمز وجود دارد (. 2

 

 بروید.  "در پروفایل خودثبت نام آزمون"  برای ثبت نام آزمون بر روی گزینه. 3

 



  نمایید.لطفا فهرست آزمون را باز کرده و آزمون مورد نظر خود را انتخاب . 4

 

 طبق شکل زیر آزمون مورد نظر خود را انتخاب نمایید. -

 



دکمه زرد رنگ را کلیک  گذاری کرده و را عالمت و تاریخ برگزاری، آزمون مورد نظر خود آزمونبا توجه به نوع . 5

 نمایید.

 

 را تکمیل کنید.در این مرحله طبق تصویر زیر یکی از روش های پرداخت را انتخاب کرده و ثبت نام خود . 6

 



 :پرداخت از طریق درگاه اینترنتی.  1.6

 انکی عضو شبکه شتاب پرداخت کنند.های بخود را با استفاده از همه کارت ثبت نامتوانند مبلغ کاربران محترم می

 موفقیتشود که پس از وارد کردن آنها و تایید پرداخت، از هنگام پرداخت اینترنتی اطالعات زیر از شما پرسیده می

مرورگر  back دقت کنید که بعد از ورود به صفحه بانک به هیچ وجه از کلید . شویدعملیات پرداخت خود مطلع می

 .خود استفاده نکتید

 

 

  

 رقمی کارت 16شماره 

 .ها، بر روی کارت درج شده استاین شماره در کارت همه بانک

 

 رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم

  .اینترنتی الزم است قبالْ رمز دوم )رمز خرید اینترنتی( کارت بانکی خود را فعال کرده باشیدبرای پرداخت 

کنید، تفاوت دارد. های خود پرداز وارد میرمز دوم )رمز خرید اینترنتی(، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه

خودپرداز بانک صادر کننده کارت خود مراجعه و کارت خود توانید به دستگاه فعال کردن رمز خرید اینترنتی، میبرای 

 .را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. سپس، در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را انتخاب کنید

 

  CVV2 کد

عنوان یک کد امنیتی در شود و بههای بانکی درج میرقمی است که پشت یا روی کارت ۴یا  3این کد یک عدد  

 برد دارد.های اینترنتی کارپرداخت

 

 تاریخ انقضا

 های بانکی حک شده است.کارت تمامیتاریخ انقضا روی 

 

 .شودکاربران می ثبت نامپرداخت اینترنتی باعث ایجاد الویت و تسریع در پردازش توجه داشته باشید که 

 

 

 



 

 :کارت به کارتپرداخت  . 2.6

در صورت وجود ظرفیت به شما ایمیلی حاوی تمامی اطالعات پرداخت ) شماره کارت بانکی موسسه( . 1.2.6

ساعت معتبر می باشد و اگر در  1و شماره فاکتور ارسال می گردد. الزم به ذکر است رزرو شما فقط به مدت 

 این مدت مبلغی پرداخت نکنید ظرفیت شما از بین می رود.

 

 

مبلغ تعیین شده را ازطریق کارت به کارت به حساب بانکی تخصیص داده شده برای هر آزمون واریز . 2.2.6

خت را در فرم ثبت پرداخت وارد نموده و بر داو شماره پیگیری)شماره ارجاع( پرنمایید، سپس شماره فاکتور 

 روی گزینه ثبت کلیک نمایید.



 

و پس از آن تأییدیه ای به  روز کاری به طول می انجامد 2 نامالزم به ذکر است روند اداری تأیید ثبت . 7

 شکل زیر برای شما ارسال می گردد.

 

 


