مراحل ثبتنام در پروژههای آنالین مایـزیست

 -۱ورود به مرکز آزمون مایـزیست
از طریق لینک  http://exam.myzist.irیا منوی باالی سایت ،وارد مرکز
آزمون شوید.
ورود به مرکز آزمون

 -۲ساخت حساب کاربری در مرکز آزمون مایـزیست
سه راه برای ساخت حساب کاربری در مرکز آزمون وجود دارد:
الفـ انتخاب گزینهی ساخت حساب کاربری در منوی مرکز آزمون
ساخت حساب کاربری در مرکز آزمون

بـ پروژه یا پکیج موردنظر خود را انتخاب کنید .در این زمان ،صفحهی ورود برای
شما نمایش داده میشود که در پایین آن ،گزینهی ساخت حساب کاربری مشاهده
میشود.

ساخت حساب کاربری در مرکز آزمون

جـ وارد لینک  http://exam.myzist.ir/profile.phpشوید.

 -۳تکمیل فرم ثبتنام
فرم ثبت نام را با دقت پر کنید .دقت داشته باشید که پر کردن فیلدهایی که با
ستارة قرمز (*) مشخص شدهاند ،الزامی است.
نکته :شمارهی موبایل شما ،همان نام کاربری شما است .همچنین ،اطالعیههای
سایت از طریق پیامک برای شما فرستاده میشوند .لذا ،شمارهی موبایل را با دقت
وارد کنید.
نکته :برای افزایش امنیت آزمون و سایر پروژهها و همچنین جلوگیری از تقلب،
وارد کردن کد ملی صحیح برای تکمیل نهایی ثبتنام الزامی است.
تذکر :اطالعات شما در مایـزیست محفوظ است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی،
بهجز مجموعة مایـزیست ،به آنها دسترسی ندارد.

تذکر :پس از ساخت حساب کاربری ،برای تکمیل ثبتنام خود باید پروژهی
مدنظر را انتخاب و هزینه آزمون را پرداخت کنید.
 -۴ثبتنام پروژه
بعد از تکمیل فرم ثبتنام ،مجدداً به صفحهی اصلی مرکز آزمون برگردید .در این
صفحه ،شما باید پروژه یا پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تذکر :هر پکیج ،مجموعهای از چند پروژه است .ثبتنام در پکیجها نسبت به
ثبتنام تکی پروژهها ،با تخفیف همراه است و ارزانتر میباشد.
الفـ ثبتنام تکی پروژه
در لیست پروژهها ،آزمونهایی را که میخواهید در آنها ثبتنام کنید انتخاب
کنید .پنجرهای باز میشود که در آن« ،مبلغ کل» و «درگاه پرداخت» مشخص
است.

تذکر :امکان پرداخت آنالین از طریق درگاه «زرینپال» وجود دارد .دقت داشته
باشید که شما از همهی کارتهای عضو شتاب میتوانید برای پرداخت آنالین
استفاده کنید.
بـ ثبتنام پکیجها
در قسمت پکیجهای ویژه  ،پکیج موردنظر خود را انتخاب کنید .سپس ،وارد
صفحهی انتخاب درگاه پرداخت میشوید و میتوانید از طریق درگاه پرداخت
دلخواه خود ،هزینهی پکیج را پرداخت نمایید.
تذکر :امکان پرداخت آنالین از طریق درگاه «زرینپال» وجود دارد .دقت داشته
باشید که شما از همهی کارتهای عضو شتاب میتوانید برای پرداخت آنالین
استفاده کنید.
تذکر مهم :پس از پرداخت هزینه در درگاه پرداخت ،از رفرش کردن یا
بستن صفحه خودداری کنید و صبر کنید تا به صفحهی مربوطه در مرکز
آزمون هدایت شوید.

 -۵ثبتنام شما تکمیل شده است.
پس از پرداخت هزینهی پروژه ،میتوانید به صفحهی اصلی مرکز آزمون برگردید و
در پروژهی مدنظر خود شرکت کنید.
نکته :در جلوی پروژههایی که در آنها ثبتنام کردهاید ،عبارت «پرداختشده»
قابلمشاهده است.
تذکر :دقت داشته باشید که پس از ثبتنام در پروژهها ،فقط در زمان تعیینشده
برای پروژه (طبق برنامهی زمانی پروژهها) میتوانید در پروژه شرکت کنید.
تذکر :برای شرکت در پروژههای رایگان ،تکمیل مراحل  ۴و  ۵الزم نیست و پس
از تکمیل فرم ثبتنام ،میتوانید بهراحتی در پروژهی دلخواه خود شرکت کنید.
اگر باز هم سؤالی دربارهی نحوهی ثبتنام در پروژهها داشتید ،از طریق
قسمت پشتیبانی سایت ،با ما در ارتباط باشید.
http://support.myzist.ir

