
 مرحلۀ اول

 عضویت در سامانۀ مبنا

 .نام در چالش ببراس، ابتدا باید عضو سامانۀ مبنا شویدبرای ثبت

 آموزعضویت به عنوان دانش

 :کنید وارد را زیر اطالعات باید برای عضویت،

 

 

 عضویت به عنوان مدرسه



 :کنید وارد را زیر اطالعات باید برای عضویت،

 

 

 مرحلۀ دوم

 چالشنام در ثبت

 .نام کنیدتوانید در چالش ببراس ثبتبعد از ورود به سامانه و تکمیل پروفایل می



 آموزنام به عنوان دانشثبت

 :بعد از تکمیل پروفایل با توجه به پایۀ تحصیلی، چالش مربوط به خود را انتخاب کنید

 

 

 برروی پرداخت و تکمیل ثبت نام کلیک نمایید

 نام به عنوان مدرسهثبت

 :کنید سامانه وارد جداگانه را پایه هر آموزاندانش آموزان، از طریق فایل اکسل،در بخش مدیریت دانش



 

 

 پس از ورود دانش آموزان به سیستم به بخش رویدادها رفته و رویداد موردنظر را انتخاب نمایید:



 

 برروی پرداخت و تکمیل ثبت نام کلیک نمایید:سپس دانش آموزان شرکت کننده در این رویداد را انتخاب نمایید و سپس 

 

 مرحلۀ سوم

 پرداخت هزینۀ آزمون



 

یا با کلیک برروی پرداخت و تکمیل ثبت  به قسمت اعتبار رفته و حساب خود را شارژ کنید توانیدمی برای پرداخت این مبلغ باید،

 نام وارد درگاه پرداخت آنالین شود.

 .شارژ حساب کاربری:1

 

 

های مورد نظر خود را وارد کنید. توجه کنید که اگر بیش از هزینۀ آزمون وارد کنید، در اعتبار شما ذخیره شده و برای آزمونمبلغ 

 .شودبعدی استفاده می



 

شوید و سپس به فرآیند ثبت نام بازگشته و با استفاده از شارژ حساب ثبت نام را با کلیک برروی پرداخت وارد درگاه پرداخت می

 نماید.میل میتک

 .پرداخت از طریق درگاه:2

 

شوید.شود که شارژ حسابتان کافی نیست و شما ره درگاه بانک منتقل میبا کلیک برریو پرداخت به شما پیام داده می  

 مرحلۀ چهارم

 نامدریافت رسید ثبت

 .نام را مشاهده و چاپ نماییدو رسید ثبت به صفحه رویداد بازگشته پس از پرداخت هزینه



 

 

 .این رسید را تا زمان اعالم نتایج، نگه دارید. برای ورود به چالش، باید از نام کاربری و گذرواژۀ روی این رسید استفاده کنید

 

 


