راهنمای شرکت در آزمون آنالین ورودی پایه دهم
دبیرستان روشنگر(متوسطه دوره دو)

 .1وارد سامانه منتا به آدرس  https://www.monta.irشوید.
 لطفا از مرورگر  Google Chromeاستفاده کنید و  VPNحتما خاموش باشد.

 .2روی کلمه ورود کلیک کنید تا وارد صفحه الگین سایت شوید:

نام کاربری کد عددی  6رقمی است که در جدول انتهایی این فایل گذاشته شده است.
با جستجوی نام خود در این جدول ،نام کاربری خود را استخراج کنید.
رمز عبور کد ملی داوطلب می باشد که در زمان پیش ثبت نام توسط اولیاء محترم در
سامانه مدرسه ثبت شده است.
توجه داشته باشید در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور ،کیبورد شما حتماً انگلیسی باشد.

 .3پس از ورود به سامانه ،در قسمت میز کار ،و مدیریت آزمون ،می توانید آزمون تعریف شده را
ببینید .در روز یکشنبه  21اردیبهشت  ،99ساعت  10صبح ،آزمون ورودی در بخش آزمون های
پیش رو برای شما بارگزاری خواهد شد.

 .4پس از پایان آزمون ،بر روی دکمه تحویل آزمون کلیک کنید .بدین ترتیب پاسخ های شما در
سیستم ذخیره می گردد .دقت کنید در صورت عدم کلیک بر روی این دکمه ،هیچیک از پاسخ
های شما ثبت نخواهد شد.
توجّه
 پیش آزمونی برای شما طراحی گردیده که می توانید در روز شنبه  20اردیبهشت
 99با مراجعه به سایت منتا و استفاده از اکانتی که در اختیار شما قرار گرفته ،آنرا

بررسی کنید و تا قبل از صبح یکشنبه ،با محیط و فضایی که برای آزمون آنالین
شما درنظر گرفته شده و نحوه پاسخگویی و ارسال جواب ها به سیستم آشنا شوید.
الزم به ذکر است پیش آزمون هیچگونه اعتبار ارزشیابی در انتخاب شما نداشته و
صرفا بابت آشنایی شما با محیط آزمون است.

 چنانچه در حین برگزاری آزمون به ناگهان سواالت را به صورت انگلیسی مشاهده
کردید ،یا سرعت اینترنت شما کاهش یافته یا حافظه  cacheشما پر شده است.
بدین منظور به طور همزمان دکمه های  CTRLو  F5را فشار دهید تا مشکل
مشاهده سواالت برطرف شود.

 در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند آزمون ،می توانید با پشتیبانی سایت آزمون
به شماره تلفن  49152000داخلی  2تماس بگیرید تا شما را رهنمایی کنند.

موفق باشید.

نام کاربری داوطلبان آزمون ورودی
نام دانش آموز

نام کاربری

یکتا ابراهیمی

881494

محیا ابوالحسنی

881495

نیایش ابوالقاسمی

881496

سروین احمدی

881497

مهشاد سادات احمدی

881498

زهرا اژدری

881499

کیمیا اسدی

881500

فاطمه اسمعیلی

881501

نرگس افخمی ستوده

881502

مبینا اکبرنیا

881503

فاطمه اهلل مرادی

881504

ریحانه امیرفرهنگی انباردان

881505

فرین ایرانمنش

881506

عارفه آتشگر

881507

غزل آزمون

881508

الناز آقاجانی

881509

منصوره آقائی

881510

نرگس سادات آل یاسین

881511

هلنا بلوریلن کرد

881512

نیکی بهداد

881513

محیا بهره بر

881514

سما پاس

881515

ریحانه ترابی کیا

881516

ملیکا تقدسی

881517

زینب تنها

881518

نرگس توسلی

881519

زینب سادات توکل کوثری

881520

مهدیه جباری قره باغ

881521

مائده جعفری

881522

ریحانه جاللی

881523

نازنین زهرا جاللیان

881524

حسنا جوادی

881525

اریسا حاجت زاده

881526

زهرا حاجتی

881527

ریحانه حامدی

881528

مائده سادات حداد

881529

پرنیا حسن آبادی

881530

گالره حسن پور

881531

مشکات حق شناس

881532

حانیه حقگو

881533

زهرا حیدری

881534

ملینا خاک زاد

881535

ملیکا خرمی

881536

سوسن خورگامی

881537

مهدیه دربندی

881538

زهرا درویش

881539

مهدیه دشتی خویدکی

881540

مبینا دهقان

881541

شایسته دهقان موریابادی

881542

هدی ذاکری

881543

مینا راحتی قوچانی

881544

رامینا رازی

881545

زینب رحمانی

881546

ضحی رزازی

881547

فاطمه رضوی

881548

سارا رمضان زاده

881549

تینا رمضانی

881550

محدثه روحانی بسطامی

881551

محدثه ریاضت

881552

نرگس زین الدینی

881553

کیمیا زین الصالحین

881554

ثنا زینلی

881555

اسما سازگار

881556

فاطمه ساعدی داریان

881557

فاطمه سادات ساالری

881558

سارینا ستاری

881559

غزل سلطانبی

881560

مبینا سلطانمرادی

881561

وانیا سلطانی

881562

ثنا سلوک

881563

زینب شادکام

881564

هستی شتی

881565

فاطمه شریفی جزه

881566

حدیث شکوهی

881567

ماعده سادات صادقی

881568

کیانا صادقی

881569

ثمین صادقی

881570

مائده سادات صادقی

881571

پرنیان صالح محسن

881572

فاطمه صدیق

881573

ریحانه صفی

881574

یاسمین صمیمی آملی

881575

سارا صنوبریان

881576

ثنا طباطبایی

881577

ملیکا ظروفچی

881578

فاطمه زهرا عاملی

881579

سوین عباسی

881580

ایناز عربی رضایی

881581

ریحانه عرفانی

881582

فاطمه سادات علم الهدا

881583

هانیه علی پور

881584

فاطمه علیمحمدی

881585

سحر عمادی

881586

ملیکا عمرانی پور

881587

آتنا عنقایی

881588

فاطمه غفوری جبلی

881589

فاطمه غفوریان

881590

زهرا فاضلی

881591

پرنیان فتحعلی

881592

فاطمه غزاله فتحی

881593

سبا فخرایی

881594

پارمیس فرحی مقدم

881595

پارمیدا فرحی مقدم

881596

مبینا فالح

881597

فاطمه فالحتی

881598

تیوا قاسمپور

881599

ژینا قانعی

881600

ترنم قائم پناه

881601

ملیکا قمی

881602

نرگس قهرمانی

881603

نگار کرمی

881604

نازنین کریمی

881605

آوا کلیلی

881606

صبا کمالی

881607

فاطمه کیاپاشا

881608

فاطمه کیامرادی

881609

آنالی کیقبادی

881610

آترین گل محمدی

881611

ملیکا الجوردی

881612

نیکو لبافی مزرعه شاهی

881613

حنانه محشری

881614

حانیه محمدعلی نیا

881615

سیده رومینا محمدمرادی

881616

زهرا محمدی

881617

مریم محمدی

881618

مبینا مزینانی

881619

حسنا مستاجران

881620

سارا مطیعیان نجار

881621

نگار مکملی

881622

ثمین مالجعفری

881623

ستاره مالرمضانی

881624

مریم موسوی

881625

دیانا مهدیزاده

881626

ملیکاسادات میر امینی

881627

زهرا میرجانی

881628

حانیه سادات میرجعفری

881629

مهدیه میرزائی

881630

سیده مریم میرشاه ولد

881631

ریحانه نادری

881632

سیده حانیه ناصری

881633

مبینا نجاتی مژدهی

881634

حنانه نجفی

881635

ریحانه نخعی

881636

پرمون نصیرزاده

881637

زهرا نظران

881638

مبینا نقاش زاده

881639

دالرام نمازیان

881640

ماهده نیرومنش

881641

کیمیا نیک نام

881642

زهرا هاشم بیک محالتی

881643

سیده حسنا هاشمی

881644

