
 

 

 

 

رغبت آزمون های توانایی و اجرایراهنمای   

 

 

  

 مخاطبین : دانش آموزان پایه نهم 

 اجرا : بصورت فردی

 سواالت مکمل -2سواالت پایه  -1آزمون رغبت : 

 سواالت مکمل -2سواالت پایه  -1آزمون توانایی : 

 

 مقدمه : 

نسانی خود اهایی که افراد در زندگی خود دارند، نقش شغلی است. جامعه نیز برای اینکه بتواند از منابع یکی از مهمترین نقش

از اهمیت ویژه  یهای فردتفاوت، های شغلی را برای آنها فراهم نماید. در ارتباط با نقش شغلیبخوبی استفاده کند، باید فرصت

، که نقش شغلی افراد را در مرکز نظام توصیف، تبیین، و پیش بینی خود قرار است. در طراحی مسیر زندگی شغلیای برخوردار 

 . تأکید می شودهای فردی اهمیت تفاوتفرد بودن هر فرد و بر منحصر بدهد، می

ها توسعه های یکپارچه ای برای سنجش آنموجب شده تا مدل ی مهمی همچون رغبتها در کنار سازهاهمیت سنجش توانایی

 یابد.

 های رشد وشکوفایی لفهانجام مداخالت تحصیلی وتشخیص مؤ ای توانایی و رغبت به منظورمشاوره هایاجرای آزمون

حولی که تحقق آن  تاست امری ضروری  و هدایت تحصیلی دانش آموزانشغل  انتخاب رشته و تحصیل و آموزان درفراینددانش 

 گردد .در آموزش و پرورش محسوب می نبنیادی

دی و هنری، قراردا گرا، تهوری،در صدور نیمرخ  آزمون توانایی و رغبت، شش مقیاس اصلی تیپ شخصیتی ) اجتماعی، واقع

 . باشدمد نظر می جستجوگری(

 

 

 

 

 

Information Technology Solutions Network Systems Diagnostic Testing 
 باسمه تعالی باسمه تعالی



 

 

 

 اهداف:

، ه) کالس، مدرسييه، من قدر سيي   ی توانایی و رغبتهاآزموننتایج  بر اسيياسآموزان تهیه نیمرخ تحصييیلی و شييغلی دانش .1

 استان و کشور( 

مشخص نمودن ویژگی های شخصیتی  دانش آموزان  در زمینه تحصیلی و تعیین استانداردهای روانی الزم در فضای کاری   .2

 تحصيييیلی بر اسييياس نیاز ومسيييیر  زندگی شيييغلی به منظور تبیین  علمی و صيييحی  توزیع متوازن شييياخه ها و رشيييته های 

 ، جامعه و ظرفیت من قهآموزاندانش

 فرایند اجرا : 

  :  سواالت مکمل در سامانه درج شده است . -2سواالت پایه  -1سواالت آزمون رغبت  وتوانایی  با عنوان 

 021آموزان الزم است به تمام سواالت نسخه پایه پاسخ دهند. پاسخ دادن به کلیه ها، کلیه دانشدر شروع ارزیابی رغبت 

 است. سوال اجباری

 خیلی کم عالقه مندم(، 2مندم )(، تا حدودی عالقه3مندم ))شدیداً عالقهای رجهددهی به هر سوال در یک طیف پنجپاسخ 

 شود. انجام می (، در مورد آن اطالعات کافی ندارم ))؟((0ای ندارم )(، اصالً عالقه1)

 ل در یک دهی به هر سواسواالت نسخه پایه پاسخ دهند. پاسخ تمامآموزان الزم است به در شروع ارزیابی توانایی، کلیه دانش

( و در مورد 0(، اصالً توانمندی ندارم )1توانمندم ) خیلی کم(، 2توانمندم ) تا حدودی(، 3)کامالً توانمندم )ای درجهطیف پنج

 است. سوال اجباری39شود. پاسخ دادن به کلیه انجام می آن اطالعات کافی ندارم )؟((
  دهد. این سواالت مربوط به طبقاتی است که در نسخه پایه حائز پاسخ می سوال 22آموز به دانشرغبت در آزمون مکمل

(، تا حدودی 3مندم ))شدیداً عالقهای درجهدهی به هر سوال از نسخه مکمل نیز در طیف پنجحداکثر نمره شده است. پاسخ

شود. پاسخ انجام می ات کافی ندارم )؟(((، در مورد آن اطالع0ای ندارم )(، اصالً عالقه1) خیلی کم عالقمندم(، 2مندم )عالقه

 دادن به کلیه سواالت اجباری است.
 دهد. این سواالت مربوط به طبقاتی است که در نسخه پایه حائز سوال از پاسخ می 22آموز به در آزمون مکمل توانایی دانش

 تا حدودی(، 3)کامالً توانمندم )ای درجهدهی به هر سوال از نسخه مکمل نیز در طیف پنجحداکثر نمره شده است. پاسخ

شود. پاسخ انجام می ( و در مورد آن اطالعات کافی ندارم )؟((0(، اصالً توانمندی ندارم )1توانمندم ) خیلی کم(، 2توانمندم )

 دادن به کلیه سواالت اجباری است.
 

 

 



 

 

 
 142سوال به  320سواالت آزمون رغبت از سوال و  111سوال به  222تعداد سواالت آزمون توانایی از شایان ذکر است : 

سامانه بصورت هوشمند متناسب با پاسخ سواالت پایه سواالت مکمل را در اختیار دانش آموز و تعدیل گردیده است سوال 

 گذشته تعدیل یابد .  نگین زمان پاسخگویی نسبت به سال هایقرار خواهد داد تا ب ور میا

 با نظارت مشاور / مدیر مدرسه  / سایت کامپیوتر مدارس و   در من قه مرکز آزمون /مدرسه :  ی آزمون محل اجرا

 تلفن همراه با بسته اینترنتی / سایت کامپیوتر مدارس سخت افزار :

  23/11/1401لغایت  12/11/1401: از تاریخ  پایلوت  اجرای زمان  اجرا: 

 my.medu.irسامانه :

 فرایند ورود به سامانه اجرای آزمون:

 برای ورود به سامانه برای بار اول:

 را جستجو می کند.  my.medu.irدانش آموز در صفحه جستجوی گوگل،  

 )پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش( باز می شود. my.medu.irپس از ورود به  

 صفحه باز شده ابتدا نقش خود را انتخاب می کند.دانش آموز در  

 سپس ایرانی با اتباع بودن را انتخاب می کند. 

 می کند. وارد رقمی سریال شناسنامه خود را 2اگر دانش آموز ایرانی است، کد ملی خود را وارد نموده و سپس شماره  

 در ادامه کد امنیتی را وارد و دکمه ورود را انتخاب می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اگر دانش آموز از اتباع باشد، کد دانش آموزی اتباع خود را وارد نموده و همچنین تاریخ تولد خود را وارد می کند.  

 سپس کد امنیتی و دکمه ورود را انتخاب می کند.

 و رمزدانش آموز پس از اولین ورود می تواند رمز عبور برای خود تعریف کند و در دفعات بعدی از نام کاربری  

 عبور تعریف شده خود استفاده کند.

 

 

 پس از ورود به سامانه این پیام ظاهر خواهد شد. 

 

 

 



 دانش آموز ورود به پنل کاربری را انتخاب می کند و این پیام را مشاهده می کند. 

 

 
 

  ؛دانش آموز می تواند اطالعات را تکمیل کند و ثبت و ارسال به مدیر مدرسه را انتخاب کند 

  و یا می تواند روی بعداً تکمیل می کنم کلیک کند. در هر دو صورت وارد پنل کاربری خود می شود.

 
 دانش آموز باید روی ماژول هدایت تحصیلی کلیک کند. 



 
 

 قابل رویت است. آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی، صفحه ماژول با انتخاب  

  .دانش آموز باید آزمون رغبت را انتخاب کند  

 بعد از انتخاب رغبت، راهنمای آزمون رغبت باز می شود.  

 دانش آموز باید  راهنمای آزمون رغبت را به دقت م العه کند و سپس آن را تأیید کند.  

 شود.  دانش آموز وارد سئواالت آزمون رغبت پایه میپس از تأیید راهنمای آزمون رغبت  

سئوال( باید دکمه ثبت و تأیید و همچنین  120سئواالت آزمون رغبت ) دانش آموز پس از پاسخ دادن به تمامی  

 راهنمای آزمون را م العه کرده ام را در پایین صفحه انتخاب کند.

اگر دانش آموز به تمامی سئواالت پاسخ داده باشد و راهنمای آزمون را م العه کرده و تیک مربوطه را زده  

الی صفحه پیام تأیید آزمون رغبت پایه ظاهر و دانش آموز به صفحه باشد، آزمون رغبت پایه تأیید و در با

 آزمون رغبت مکمل وارد می شود. 

در صورتیکه سئوالی بدون پاسخ بماند یا تیک راهنمای آزمون را نزده باشد، اخ اری با رنگ قرمز در باالی  نکته:

 صفحه نمایش داده می شود.

 سئوال( می شود.  22پس از تأیید آزمون رغبت پایه، دانش آموز مستقیماً وارد سئواالت رغبت مکمل ) 

 سئوال رغبت مکمل پاسخ دهد و سپس دکمه ثبت و تأیید را انتخاب کند.  22دانش آموز باید به تمامی  

 خاب کند.پس از آن دانش آموز باید در ابتدای صفحه دایره مربوط به آزمون توانایی را انت 



  با رنگی شدن دایره کنار توانایی، دانش آموز وارد راهنمای آزمون توانایی می شود.  

 دانش آموز راهنمای آزمون توانایی را م العه می کند و دکمه تأیید را انتخاب می کند.  

 سپس وارد سئواالت آزمون توانایی پایه می شود. 

سئوال صحت  2سئوال اصلی و  83سئوال،  81توانایی پایه )پس از پاسخ دادن به تمامی سئواالت آزمون  

 سنجی(، دکمه ثبت و تأیید و راهنمای آزمون را م العه کرده ام را در پایین صفحه انتخاب می کند.

ر باالی صفحه د در صورتی که به تمامی سئواالت پاسخ داده باشد، آزمون توانایی پایه ثبت و تأیید می شود و 

 تأیید بصورت چند ثانیه ظاهر می شود.مِ با رنگ سبز، پیا

 پس از ثبت و تأیید آزمون توانایی پایه، دانش آموز مستقیماً وارد آزمون توانایی مکمل می شود. 

 سئوال آزمون توانایی مکمل، دانش آموز باید دکمه ثبت و تأیید را انتخاب کند. 22پس از پاسخ به تمامی  

، آزمونهای رغبت و توانایی ثبت نهایی شده و پیام زیر برای دانش آموز با ثبت و تأیید آزمون توانایی مکمل 

 با رنگ سبز نمایش داده می شود.

 دانش آموز گرامی، آزمون رغبت و توانایی شما نهایی شد. 

 وجود نخواهد داشت. پاسخ نامه ویرایشپس از نهایی شدن، داده ها ثبت شده و امکان  

 

 

 

 استلزامات آزمون : 

  محیط آرامایجاد 

 توجیه و تبیین آزمون چند روز قبل از اجرای آزمون توسط مشاوران مدارس 

  .../ حضور مشاور / معلم پایه / مدیر / افراد م لع مدرسه 

  تقسیم بندی دانش آموزان متناسب با جمعیت دانش آموزی و فضای سایت مدرسه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 توانایی نتایج آزمون رغبت و

 

 یپ های شخصیتی غالب در حوزه تواناییت                پ های شخصیتی غالب در حوزه رغبتتی

 

 درصد 93گرا  واقع                                    درصد                                           98جستجوگر   

 درصد 24تهوری                               درصد                                                      21گرا    واقع

 درصد 28اجتماعی                                    درصد                                             20قراردادی  

 درصد 22هنری                                درصد                                                    24اجتماعی  

 درصد 42قراردادی                                 درصد                                                    32هنری     

 درصد 23جستجوگر                              درصد                                                      23تهوری   

 

 خرده مقیاس های غالب در حوزه توانایی                      ده مقیاس های غالب در حوزه رغبتخر

 درصد                                       92آموزش                     درصد                                                      12تکنولوژی 

 درصد 90صحبت عمومی                     درصد                                               91علوم و پژوهش 

 درصد 29رهبری                    رصد                                                            د 21رهبری 

 درصد 21ریاضیات                  درصد                                                          22ریاضیات 

 درصد 41تکنولوژی                            درصد                               32فنی/مکانیکی/تعمیر 

 

 
 تدوین جداول هنجاری استانی در سامانه قابل رویت خواهد بود.نتایج اجرای آزمون ها پس از 

 

 نمونه پروفایل دانش آموز


