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 ( تا دریافت گواهی نزد خود نگه دارد راکاربری و رمز عبور خود نام  –) کدپیگیری  امکانات سایت در اختیار شما قرار می دهد .
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 نام ثبتکلید 

 نامنام

اتحادیه خود در این قسمت 

 انتخاب نمایید.

ورود کلید   
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 ******** نام و نام خانوادگی:

 ********اتحادیه :

 کتاب آزمون پیش نیاز پروانه کسب

 محتوای آموزش

 پیش آزمون نهایی

 انتخاب آزمون

 دریافت کارت ورود به جلسه

 نتیجه آزمون

 آزمون مجدد

 ویرایش مشخصات

 

 کتاب آزمون پیش نیاز پروانه کسب را جهت آزمون مطالعه نمایید.

 در این قسمت می توان به محتوای کتاب های قانون نظامی صنفی و ... 

 .دسترسی پیدا کرد

 در این قسمت می توان آمادگی خود را برای آزمون نهایی سنجید.

 قسمت می توان تاریخ آزمون خود را به دلخواه انتخاب کرد . در این

 ورود به جلسه خود را در این قسمت دریافت نمایید.کارت 

 نمایید . دهنتیجه آزمون نهایی خود را پس از آزمون در این قسمت مشاه

ر آزمون نهایی را دریافت ددر صورتیکه نمره حدنصاب قبولی 

 نمایید.آزمون ننمودید ازاین قسمت مجدداً ثبت نام  

در خود را هنگام ثبت نام اشتباه وارد کرده باشید  شخصی  در صورتیکه اطالعات

 . گردد کان ویرایش برایتان فراهم میاین قسمت ام


