
  راهنماي بخش همکاري با

  هزاران تست همراه

تامین منابع یکی از اساسی ترین و مهم ترین دغدغه و تشکیل دهنده حجم عظیمی از تمرکز و فعالیت هاي 
گروه نرم افزاري هزاران تست همراه براي آماده سازي و فراهم کردن جامع ترین و کامل ترین نرم افزارها و ارائه 

  .به شما مخاطبین و کاربران محترم بوده و می باشدهرچه سریع تر آن ها 

لذا پیرو این امر مهم عرصه اي را فراهم نموده ایم تا در یک تعامل و مشارکت دوطرفه در این پروژه عظیم 
  .آموزش بتوانیم با هم نیز گام برداشته و بهترین استفاده را از این نرم افزار داشته باشیم

 می باشد،افرادي که در زمینه هاي مختلف  "همکاري با ما"نوان در این پنل مربوطه که تحت ع
خود دسترسی به منابع تستی دارند می توانند در قالب یک مشارکت ... کاري و درسی و 

دوطرفه اي که ذکر شد آن ها را از طریق سایت هزاران تست همراه براي ما ارسال نمایندتا ما 
 . سازي نموده و در اختیار شما کاربرین گرامی قرار دهیمآن ها را نیز در قالب نرم افزار آماده 

  
  همکاري با ما از دو بخش:  

  .می باشدمدیریت بسته ها        حسابداري 
  ...که هر کدام نیز داراي چند آیتم مربوط به خود هستند

  
 مدیریت بسته ها: 

  ارسال فایل -
  وضعیت فایل هاي ارسالی -
  وضعیت فروش بسته ها -
 حسابداري: 

  ثبت شماره حساب -
  درخواست تسویه وجه -
  سابقه پرداخت ها -



  
 ارسال فایل: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  
  
  همانطور که در تصویر باالمشاهده می نمایید این صفحه شامل مشخصات فایلی می باشد که

 شما قصد ارسال آن را دارید و باید آن را تکمیل نمایید

 
 مورد اول: 

  :دسته اصلی سایت  -



قسمت روي فلش کادر مربوطه کلیک نمایید بعد از آن دسته هاي طبقه بندي  در این
شده سایت را خواهید دید که شامل تمام مقاطع تحصیلی موجود در سایت می باشد و 

آن دسته و مقطع تحصیلی که سواالت تستی شما در آن مقطع قرار دارد را انتخاب 
  .نمایید

 مورد دوم: 

  :گروه درسی  یا نام رشته  -
این مورد نام رشته تحصیلی می باشد که این سواالت تستی از آن رشته تهیه شده 

  ...الهیات و-است مانند رشته حقوق
 مورد سوم: 

  :نام درس -
  .در این قسمت نام درس مربوطه را تایپ نمایید

 مورد چهارم: 

  :نام بسته -
بی شما منظور از نام بسته مشخص نمودن اینکه این سواالت تستی از درس انتخا

  .می باشد.... مربوط به چه نیمسالی است یا چه آزمونی و 
مثال اگر سواالت شما مربوط به دروس کارشناسی پیام نور می باشد آن تعدادنیمسالی 

که سواالت خود را از آن جمع آوري نموده اید را قید کرده و هم چنین اگر سواالت 
دکتري و یا مقاطع متوسطه تا -کارشناسی ارشد-شما مربوط به آزمون هاي کارشناسی

  .کنکور می باشد سال هاي برگزاري این آزمون ها را تایپ نمایید
 مورد پنجم: 

  :تعدادتست -
  . سواالت شما شامل چه تعداد سوال می باشد

 مورد ششم: 

  :قیمت پیشنهادي بسته -
  .نماییدهزینه اي که بابت این تعداد سوال در نظر گرفته اید را در این قسمت تایپ 

 مورد هفتم: 



  :توضیحات -
در این قسمت مطالب و توضیحاتی که فکر می کنید الزم است در استفاده از این 

  .سواالت ارسالی شما مد نظر قرار گرفته شود را براي همکاران ما تایپ نمایید
 مورد هشتم: 

  :نوع فایل -
نموده اید که  فرمتی است که سواالت تستی خود را در آن فرمت و قالب ذخیره سازي

  .مکتوب باشد-فایل پی دي اف-می تواند به صورت فایل اکسل
  .که یکی از این سه گزینه موجود در سایت فرمت موجودي خود را تیک بزنید

  و چنانچه فرمتی غیر از موارد را در اختیار داشتید آن را در قسمت توضیحات
 .شرح دهید

 مورد هشتم: 

  :انتخاب فایل -
کلیک نمایید و فایل ارسالی خود را  browseدر نهایت در این قسمت روي دکمه 

  .انتخاب نمایید و سپس روي ارسال فایل کلیک نمایید تا ارسال انجام گیرد
  
  

 ضعیت فایل هاي ارسالیو: 

بعد از ارسال فایل هایی که براي ارسال انتخاب نموده اید،همه آن تعداد فایل هاي مورد نظر 
ین قسمت ذخیره سازي خواهد شد و شما می توانید از این قسمت آن ها را مشاهده و شما در ا

  .بررسی نمایید
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 وضعیت فروش بسته ها: 

دراین بخش می توانید اطالعاتی مرتبط با بسته هاي ارسالی خود را مشاهده نمایید و میزان 
آن در جدولی مطابق شکل زیر فروش هرکدام از بسته هاي ارسالی شما با جزئیات مربوط به 

جمع آوري شده و شما می توانید آن هارا مشاهده و بررسی نمایید و روند استفاده و فروش 
  .بسته هاي خود را پیگیري نمایید

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثبت شماره حساب: 

همانطور که در قسمت قبل بابت فروش بسته هاي ارسالی مورد نظر شما توضیح داده 
فروش بسته هاي شما نسبت به آن درصدي که به شما تعلق خواهد گرفت شد،مبالغی که از 

براي شما واریز می گردد که بر این اساس نیاز به یک شماره حساب دارید تا به آن حساب براي 
  .شما واریز گردد

ومطابق شکل زیر اطالعات الزم را از حساب خود وارد و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا شماره 
 .بت گرددحساب شما ث

 
  
 
 
 
  



  
  
 
 در خواست تسویه وجه: 

  

 

  

 

  

  

  

 

در این قسمت مبلغی را که باید براي شما واریز گردد را همرا با شماره حساب بانکی خود  -
  .وارد نمایید و روي کلید ثبت درخواست کلیک نمایید تا عملیات ثبت انجام گیرد

  
  
 سوابق پرداخت: 

  :این قسمت شامل دو بخش می باشد
  پرداخت هاي در انتظار تاییدو  پرداخت هاي انجام شده: تحت عنوان
  :بخش اول

لیست مبالغی که براي شما واریز گردیده است در جدولی مطابق شکل زیر قرار داده شده است 
  .و شمامی توانید روند دریافتی هاي خود را از این قسم پیگیري و بررسی نمایید

  :بخش دوم



ی است که در حال بررسی و تایید براي ارسال وجه مورد پرداخت می شامل پرداخت ها و مبالغ
 .باشند

 

 


