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 کٌیذ. سایت کلیک  راستسوت تِ ساهاًِ رٍی دکوِ ٍرٍد  .2

 

 .تاشذ هی شوا پرسٌلیکذ ،عثَر رهس ٍ کارتری ًام .کٌیذ ٍارد را عثَر رهس ٍ کارتری ًام .3

 

پرسٌلی کذ  

پرسٌلی کذ  



صفحِ پرٍفایل شوا تاز هیگردد. در قسوت پاییي سوت راست، عٌاٍیي دٍرُ ّا ترای حال  .4

 . شوا هشخص شذُ است

 

 کلیک کٌیذ.هَرد ًظر خَد از قسوت پاییي سوت راست رٍی اسن دٍرُ  .5

 



 کلیک کٌیذ.  "کالسهحتَای "تاکس تاز شذُ، رٍی گسیٌِ  از   .6

 

 

 

ی یک کردُ ٍ هحتَاکل)عٌاٍیي فصَل( از قسوت هحتَای کالس، رٍی اسن فصل ّا   -5

هی تَاًیذ هحتَای پی دی اف کل  ،در اًتْای عٌاٍیي دٍرُ را هطالعِ کٌیذ.دٍرُ  فیلوی

 داًلَد ًواییذ.ًیس دٍرُ را 

 



پس از هطالعِ هحتَا، هی تَاًیذ در آزهَى پایاًی خَد شرکت ًواییذ. 

  ِدقت داشتِ تایذ در ارزشیاتی دٍرُ شرکت ًواییذ.  ،شرکت در آزهَى پایاًی تعذ ازالزم تِ رکر است ک

 است. الساهیتاشیذ کِ شرکت در ارزشیاتی 

پایاًی هی تَاًیذ در آزهَى حال  کلیک هی کٌین.  ،در قسوت پاییي اسن دٍرُ() رٍی دکوِ شرکت در آزهَى

 ّر سَال را جَاب دادُ ٍ ثثت ًواییذ ٍ تِ سَال تعذی ترٍیذ. در اًتْا آزهَى خَد را رخیرُ کٌیذ. شرکت کٌیذ.

 

 

 

 تعذ از پایاى آزهَى، ترای دیذى ًورُ آزهَى پایاًی خَد، رٍی گسیٌِ ًورات آزهَى ّای قثلی کیک کٌیذ .

 



 
الزم تِ رکر است کِ  کلیک کردُ ٍ در ًظرسٌجی دٍرُ شرکت ًواییذ.شرکت در ارزشیاتی ِ وحال رٍی دک

 تاشذ.هی  الساهی شرکت در ارزشیاتی )ًظرسٌجی( دٍرُ

 :ِ تاشیذ کِ ترای ّر دٍرُ شتدقت دا 

 ًوَدُ را هطالعِ هحتَای کالس اتتذا تایذ  (1

  در آزهَى پایاًی دٍرُ شرکت ًواییذ. سپس (2

 ٌجی )ارزشیاتی( دٍرُ شرکت ًواییذ. پس از ثثت آزهَى پایاًی، در ًظرس (3

عذی خَد تِ ّویي ترتیة شرکت کٌیذ ٍ تِ سراغ دٍرُ تعذی خَد حال هیتًَیذ در دٍرُ ت (4

 ترٍیذ.

 ًکات هْن:

 .در ٌّگام آزهَى خَدداری ًواییذ 5F از فشردى دکوِ -1

 .تستي صفحِ آزهَى تِ ّر ًحَی تاعث عذم رخیرُ شذى آزهَى خَاّذ شذ -2

 .در ٌّگام آزهَى خَداری کٌیذ  Backاز فشردى دکوِ -3

 .را تفشاریذ "رخیرُ شَد  "پس از پاسخ تِ تواهی سَاالت دکوِ  -4


