هدایت تحصیلی
خالصه ای از شرایط اجرای آزمونهای مشاوره ای موثر در انتخاب رشته توسط دانش آموزان پایه نهم
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وارد سایت  hamgam.medu.irشوید.

 -2با استفاده از رمز و پسورد ارایه شده توسط مدیر محترم مدرسه و از بخش کاربری وارد محیط
اختصاصی خود شوید.
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نقش خود به عنوان دانش آموز را مشخص و مدرسه فعلی تحصیلی خود را انتخاب کنید.
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در محیط باز شده پنجره های متفاوتی می بینید وارد پنجره آزمونهای مشاوره گردید.

آزمون رغبت شما  ۳۲۰سوال
آزمون توانایی شما  ۲۵۶سوال دارد.

پاسخگویی به سواالت بسیار ساده بوده هیچ اطالعات علمی و درسی نیاز ندارد.
اساسی ترین اصل در پاسخگویی صداقت در پاسخگویی است.

 -5در تعداد ورود به محیط کاربری خودتان محدودیت ندارید .و تا زمانیکه سامانه باز و فعال است شما
میتوانید به دفعات مکرر وارد سامانه شده سوالها را پاسخ دهید.

 -6شما میتوانید یک .دو .سه و یاهرچند بار که بخواهید وارد سامانه شده به سواالت پاسخ دهید .و از
همفکری والدین و مشاور و دبیران خود بهره بگیرید.

اکیدا توصیه می گردد از مشورت با افراد فاقد صالحیت و بویژه مراجعه به کافی نتها بپرهیزید.
در چند روز آینده افراد متفاوتی میخواهند با ادعاهای واهی و ادعای اطالع از چگونگی پاسخگویی
با اخذ هزینه و به اصطالح جلسات مشاوره و یا کافی نت ها با تسهیل پاسخگویی از شما سوء استفاده
کنند.آزمون دارای الیه های فنی ودرجه اعتبار و روایی باالیی است .و اطالعات خاصی نیاز ندارد صرفا
باید دقت کنید و صداقت در پاسخگویی داشته باشید.



شما از اکنون تا پایان وقت مقرر اعالمی درسایت فرصت پاسخگویی دارید در این مدت میتوانید

پاسخگوی سواالت باشید.

 -7هر بار به محیط خود وارد شوید و سواالت را پاسخ دهید پاسخ ها ثبت و در مراجعات بعدی شما
قابل ویرایش می باشد

.

 -8تا زمانیکه تیک نهایی را نزنید می توانید سواالت را ویرایش کنید در صورت انتخاب تیک نهایی
امکان بازگشت به سواالت را نخواهید داشت.

در طی پاسخگویی باید زبان کیبورد شما انگلیسی باشد
-9

شما میتوانید از کامپیوتر و گوشی همراه که به اینترنت وصل است برای پاسخگویی استفاده نمایید.
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تمامی سواالت باید پاسخ داده شود در غیر این صورت آزمون حذف می شود.
تعداد  ۱۶۰سوال آزمون رغبت در آزمون توانایی تکرار می شود ولی نوع پاسخ متفاوت است.

 -11درهر دو

آزمون پاسخ ها بسیار ساده هستند و شما از  ۱الی  ۵امتیاز می دهید.

نمونه سوال رغبت:

تا چه میزان به کار با کامپیوتر عالقمندید؟
عالقه ندارم  ، ۱بسیار عالقمندم ۵
شما از  ۱الی  ۵به میزان عالقه خودتان امتیاز می دهید.

 -12در پاسخگویی به سواالت الزام نیست که حتما پس خواندن سوال پاسخ را وارد کنید .شماره
سواالتی را که نفهمیدید و نیاز به توضیح دارند یاداشت و از مشاور مدرسه خود بپرسید و پس از روشن
شدن ابهامات در ورود بعدی خود پاسخ را وارد کنید.


پس از پاسخگویی به آزمونها از محیط آزمونهای مشاوره خارج شوید و وارد بخش هدایت تحصیلی
گردید .در این بخش فرم اولویتها را باز کنید و اولویتهای خود را از باال به پایین بر اساس عالقه خود
بچینید.

