
 دستورالعمل مرحله مقدماتی آزمون پایا 

:گرامی موزانآدانش  

 شوید.می  lms.payaleague.ir برای شرکت در آزمون مرحله مقدماتی ابتدا وارد سایت

 شود:ای به شکل زیر برای شما باز می از این مرحله پنجره بعد

 

جلسه( یا نفر اولی که موقع کد ملی سرگروه ) نفر اول کارت ورود به  ،و رمز عبور نام کاربری ،ورود به سایت برای
باشد.ثبت شده است می ،مثبت نا  

.شودباز می ای به صورت شکل زیر برای شمافحهص بعد ازورود به سایت  

 

برای ورود به صفحه مورد نظر روی آیکون همه درسها کلیک میکنید. بعد از این مرحله صفحه زیر برای شما باز 
شود.می  

 



م و دوره متوسطه شرکت کنندگان پایه شش شوید.و شما با توجه به گروه آزمایشی خود وارد صفحه مورد نظر می
رده و کهای مشخص شده کلیک های آزمایشی روی لیگه و بقیه گروهاول ) هفتم، هشتم و نهم( روی لیگ علوم پای

 شوند.صفحه خود میوارد 

 شوید:ورود به آزمون وارد قسمت زیر می یبرا ،بعد ازورود به صفحه خود

 

باشد:زمون شامل دو مرحله میآ  

کنید.می هابتدا پیش آزمون را دانلود کرده و مطالع باشد که شماآزمون میپیش همطالعمرحله اول    

باشد، پاسخ ابتدا سواالت عمومی که از منابع تعیین شده می مون مرحله مقدماتی شده وزسواالت آمرحله بعد شما وارد 
سواالت عمومی  دهید. پاسخ میداده و بعد به صفحه بعد رفته و سواالت مربوط به پیش آزمون و سواالت اختصاصی را 

مربوط )سوال و سواالت اختصاصی  15تر دور اول( شامل ونهم و کامپی، پایه ششم و دوره متوسطه اول )هفتم،هشتم
سوال پاسخ دهند.سواالت  25باید به  درمجموعآزموان این گروها باشد که دانشسوال می 10شامل  ها(آزمونبه پیش

 سوال اختصاصی  15 و سوال20سطه دوم( شامل وو کامپیوتر مت ریاضی، تجربی،عمومی متوسطه دوم ) دهم 
دهم انسانی شامل سواالت عمومی .سخ دهندسوال پا 35مجموع باید به این گروها درآموزان در که دانش دنباشمی
 .سوال پاسخ دهند 75باشد که شرکت کنندگان این گروه در مجموع باید به سوال اختصاصی می 15و  سوال60

سواالت لیگ کارآفرینی ها طرح شده است.باشد که از پیش آزمونسوال می20اول و دوم شامل  ورد یهشژوسواالت پ
کنندگان لیگ کارآفرینی و پژوهشی بعد از باشد.الزم به ذکر است که شرکتسوال می 5متوسطه دور اول و دوم 

را تکمیل  پروپوزال )پژوهشی( و پردازی)لیگ کارآفرینی(ایدهباید فرم مربوط به اتمام پاسخ دهی به سواالت آزمون 
 کنند.

 

 

 نکات مهمی که حتما باید رعایت شود:

 د.با کد ملی سرگروه وارد سایت شوی فقط -1
ها توسط چندین سیستم مختلف ثبت شود، در نهایت هیچ که پاسخ ورتیصپاسخ ها توسط یک سیستم ثبت شود. در  -2

 د شد.هنخواپاسخی برای تیم شما ثبت 
 بعد از اتمام سواالت باید روی اتمام آزمون کلیک کرده تا آزمون به پایان برسد. -3
کنید یعنی به صورت خود مشاهده نمی در صورتی که سواالت را به صورت کامل در صفحهالزم به ذکر است که  -4

 شکل زیر:



 
 

 برای رفع این مشکل از منو باال یعنی:

 

 کلیک کنید.روی آیکون 

 موفق باشید

 


