
MÜƏLLİMİN “TEACHER ID” KODU VASİTƏSİ İLƏ 
YENİ ŞAGİRD QEYDİYYATI

1 https://stemolympiad.org ana səhifəsinə keçid edin və yeni şagird qeydiyyatına başlamaq üçün 
“REGISTER” düyməsini seçin.

5 Şagirdin hesab məlumatlarını daxil edin və minimum 5 simvoldan ibarət şifrə təyin edin. Daha sonra 
aşağıdakı “I Understand” ifadəsinin yanındakı qutunu işarələyin və “CONTINUE” düyməsini seçin.

8 Siz qeydiyyata davam etməzdən əvvəl bu mərhələdə imtahan kateqoriyanızı, imtahan tarixini və 
imtahan dilini seçə bilərsiniz.

9 Siz yeni imtahan kateqoriyaları əlavə edə və ya mövcud olanları silə bilərsiniz.

7 İmtahan kateqoriyanızı, tarixini və dilini seçmək üçün yuxarı sağ küncdəki “ADD EXAM” 
düyməsini seçin.

11 Olimpiada haqqındakı bütün elan və xəbərləri “ANNOUNCEMENTS” menyusu vasitəsi ilə əldə 
edə bilərsiniz.

Siz hər zaman “STUDENT ID” və “REFERENCE CODE” məlumatlarınızdan, həmçinin qeydiyyat 
zamanı təqdim etdiyiniz e-poçt ünvanı və şifrədən istifadə edərək tələbə hesabınıza daxil ola 
bilərsiniz.

12 Seçdiyiniz imtahanların detallarına “MY EXAMS” menyusunda baxa bilərsiniz. Bütün kateqoriyalar 
üzrə 4 fərqli tarixdə təşkil olunacaq 8 imtahanın hamısında qeydiyyatdan keçməklə iştirak edə 
bilərsiniz. (Hər imtahan üçün ayrıca ödəniş tələb olunur.)

13 “PAYMENTS” menyusu sizin bütün ödənişləriniz, eləcə də sizin adınıza edilən ödənişlər haqqında 
məlumat əldə etmək imkanı verir.

14 “EXAM RESULTS” menyusu vasitəsilə imtahan cədvəlinə uyğun olaraq imtahan nəticələriniz 
haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

15 İmtahanların nəticələri elan olunduqdan sonra sertifikatlarınızı bu menyudan endirə bilərsiniz.

16 Final imtahanlarının nəticələri elan olunduqdan sonra dərəcə əldə etmiş şagirdlərdən bu menyu 
vasitəsi ilə bəzi sənədlərin yüklənməsi tələb olunacaq.

17 “OLYMPIAD CALENDAR” menyusu vasitəsi ilə olimpiada ilə bağlı mühüm tarixləri təqib edə 
bilərsiniz.

18 “MY PROFILE” menyudan şagird haqqındakı bəzi məlumatları yeniləmək və şagirdin müəllim 
panelində görünməsi üçün TEACHER ID əlavə etmək üçün istifadə edə bilərsiniz.

10 Qeydiyyatınızın xülasəsi burada mövcuddur. Şagirdə aid olan “STUDENT ID” və “REFERENCE 
CODE” məlumatlarını qeydiyyat tamamlandıqdan sonra bu hesabata tapa bilərsiniz. Şifrəniz daha 
sonra sizə görünməyəcək. Panelinizə davam etməzdən əvvəl bu xülasəni endirin. Bu xülasə eyni 
zamanda e-poçt ünvanınıza da göndəriləcək. Spam qovluğunuzu yoxlamağı unutmayın.

6 İkinci xananı seçin və müəlliminizin təqdim etdiyi “TEACHER ID” kodunu buraya daxil edin. 
“TEACHER ID” kodu əlavə edildikdən sonra məlumatınız müəlliminizin panelində görünməyə 
başlayacaq. Qeydiyyata davam etmək üçün “CONTINUE” düyməsini seçin.

3 Şagirdin şəxsi məlumatlarını daxil edin.

4 Şagirdin məktəb məlumatlarını daxil edin.

2 “STUDENT REGISTRATION” düyməsini seçin.

(or)


