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 مرحله اول:
هر شخص دارای یک نام کاربری و رمز عبور بوده که نام کاربری و رمز عبور به صورت زیر میباشد:

نام کاربری+PZR :عدد درج شده روی بسته (به طور مثال)PZR1234 :
رمز عبور :عدد درج شده روی بسته(به طور مثال)1234 :
 توجه :از این پس آزمون در سیستم جدیدو طبق راهنما برگزار میگردد و نیازی به ورود کد آزمون نمیباشد
 رمز عبور شما حتی در صورت تغییر در سیستم قبلی,در سیستم فعلی همان کدملی میباشد

 مرحله دوم:
سپس وارد سایت انتشارات ابوعطا شده http://www.abooata.com ............

 با استفاده از لینک آزمون اینترنتی باالی صفحه ،وارد قسمت آزمون اینترنتی شوید.



سپس در صفحه ی پیش رو گزینه ورود به آزمون (خانواده پتروشیمی زاگرس ) وارد پنل اختصاصی آزمون میشوید



در صفحه ی پیش رو راهنمای آزمون را کامالً مطالعه فرمایید و سپس بر روی ورود به پنل آزمون کلیک کنید.





پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در کادر زیر و کلیک بر روی دکمه ورود ،وارد محیط آزمون اینترنتی میشوید.

با کلیک بر روی آزمونهای فعال ،نام آزمونهایی که برای شما آنالین میباشد نشان داده خواهد شد .با انتخاب نام آزمون
وارد محیط آزمون خواهید شد .که پس از انتخاب گزینه مورد نظر بر روی کلمه «سوال بعدی» کلیک کنید.



پس از پاسخ دادن به سواالت ،صفحه زیر به شما نشان داده خواهد شد که میتوانید پاسخهای خود را چک کرده و پس از
اطمینان از پاسخها بر روی خروج از آزمون کلیک کنید.



در زمان اعالم نتایج برای مشاهده نتایج بر روی نتایج آزمونها کلیک کنید و یا در صفحه ابتدایی بر روی گزینه مشاهده نتایج
کلیک کنید.

مشاهده نتایج

نکات مهم:
 زمان آزمون شما توسط سِروِر ،پس از نمایش اولین سؤال به صورت خودکار کم شده و هرگونه دخالت در آن مانند بستن پنجره
آزمون ،خروج از اینترنت ،قطعی اینترنت و  ...هیچگونه ممانعتی در توقف زمان برای شما نخواهد داشت و طبق برنامه ،زمان
شما به اتمام خواهد رسید.
 پس از بازبینی نهایی جوابها ،روی دکمه خروج از آزمون کلیک کنید.
چنانچه به راهنمایی بیشتری در خصوص آزمون اینترنتی نیاز داشتید ،با شماره تلفن  61100111121واحد انفورماتیک (داخلی  )1تماس حاصل
فرمایید.
با تشکر
واحد انفورماتیک انتشارات ابوعطا

