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 راهنمای آزمون دفاتر خدمات مشترکین

 

  آزمونشرکت در راهنمای 

 مشتریان خدمات های دستورالعمل متمرکز
  mci.etooklms.com آدرس ورود به سامانه:

 می باشد. 100از  70حداقل نمره قبولی در آزمون 

ورود و ثبت نام به سامانه آزمون فقط در روزهای  و 

 آذرماه امکان پذیر است. 20
 .خوش آمدیدراه اول ـزمون همبه سامانه آهمکار گرامی: 

 باشد. فعال می برای شما( 06/06/98) شنبهچهارشب  24( تا 05/06/98شنبه ) سهصبح  8از ساعت سامانه آزمون 

 

 .به عنوان نام کاربری ورمز ورود، وارد سامانه آزمون همراه اول شوید شماره کدملیوارد کردن  در ابتدا باید .1
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 راهنمای آزمون دفاتر خدمات مشترکین

 
 

 :توصیه های کاربردی

  د، لذا درصورتی که موفق به ورود به سامانه نشدید می باش کدملی شما برای ورود به سامانه رمز ورودنام کاربری و

 .فرماییدخود پیگیری  اداره مشترکین تلفن همراه استانموارد را از 

 جدید را به خاطر  رمز ورود . چنانچهخود را تغییر داده اید رمز ورودو  شده اید سامانه درصورتی که اخیراً وارد

 خود کنید: ورودرمز روش زیر اقدام به تغییر  آورید. با نمی

 

 

 
 شما  رمز ورود، نام کاربری شما معادل شماره کدملی و به سامانه بعدی ورود، در ورود پس از تغییر با موفقیت رمز

 جدیدی می باشد که شما در سامانه ثبت کرده اید. ورودرمز معادل 

  سمت چپ، روی نام خود کلیک  –همراه خود می باشید، از منوی باال تلفن درصورتی که مایل به تغییر شماره

 اقدام به تغییر نمایید.مشخصات فردی از صفحه کنید و 
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 جدید رمز ورود

 هر دو یکسان

 

 ارسال شده به

 تلفن همراه 

 

 اعالم شده به سازمان

 با صفر ابتدا
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 راهنمای آزمون دفاتر خدمات مشترکین

  اقدام بهیپشتیبانشماره های با  ( در صورت بروز مشکلشهریورماه 6و  5در زمان برگزاری آزمون )روزهای ، 

 .برقراری تماس نمایید

02188945584  

09108408262 

09108408263 

09108408264 

09108408265 

09100848011 

09100848022 

02188946146 

09108408256 

09108408257 

09108408258 

09108408259 

09108408260 

09108408261 
 

 شوید. های خدمات مشتریان متمرکز دستورالعمل آزمون ز الگین وارد صفحهاپس 
 

 
 

 .کلیک کنید ورود به صفحه اصلی آزمونبر روی جهت ورود به صفحه اصلی آزمون و مشاهده سواالت 
 

 
 

  :تا وارد صفحه سواالت آزمون شوید کلیک کنید شروع آزمونو برای شروع پاسخگویی بر روی کلید 
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 راهنمای آزمون دفاتر خدمات مشترکین

 نکات اصلی آزمون:

  است. سوال 20آزمون دارای 

  متوالی به شما نمایش داده می شود. صفحه 20در 

  سوال بعدی برای شما نمایش داده می شود.صفحه بعد، پس از پاسخگویی به هر صفحه سوال با کلیک بر روی 

  دیگر  بگذارید، یعنی اگر سوالی را بدون پاسخ به عقب نمی توانید بازگردیددر زمان پاسخگویی به سواالت

 توانید بازگردید و به آن پاسخ دهید. نمی

  به طور سیستم دقیقه از زمان شروع آزمون  20پس از  سپری شدن می باشد و دقیقه  20آزمون مدت زمان

 و نمره را محاسبه می کند. خودکار آزمون را بسته

  تا صفحه کارنامه و نمره برای شما فعال شود. نجی پاسخ دهیدباید به سواالت نظرسپس از اتمام آزمون 

  نماییدخود را مشاهده  زمان باقیماندهدرحین شرکت در آزمون شما می توانید. 

 

 
 

 شما دیگر قادر به بازگشتن ، آزمون خود را ثبت نمایید کلید ادامهسواالت با انتخاب  همه ی بعد از پاسخ دادن به

 در پاسخ سواالت نیستید.به آزمون و تغییر 

 را انتخاب کنید تا نمره نهایی شما محاسبه و ثبت گردد.ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون در پایان حتما کلید 

 
 صفحه کارنامه و نمره برای شما فعال سواالت نظرسنجی  تر اشاره شد پس از پاسخگویی به و همانطور که پیش

 خواهدشد.

 

 .موفق باشید


