
MÜƏLLİMLƏRİN QEYDİYYATI ÜÇÜN TƏLİMATLAR

Yeni Müəllim Qeydiyyatı

“TEACHER ID” Kodundan İstifadə Etməklə Yeni Şagird Qeydiyyatı

Müəllim Tərəfindən Təqdim Olunan “STUDENT ID” və “REFERENCE 
CODE” Məlumatlarından İstifadə Etməklə Yeni Tələbənin İlkin 

Qeydiyyatı

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

1 “TEACHER ID” kodunuzu əldə etmək üçün e-poçt ünvanınız və qeydiyyat zamanı təqdim etdiyiniz 
şifrə ilə Müəllim Panelinizə daxil olun.

1 Siz həmçinin “MY STUDENTS” menyusu vasitəsilə “ADD STUDENT” düyməsini seçərək 
şagirdlərinizi qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.

3 Müəllimin şəxsi və məktəb məlumatlarını daxil edin.

2 “SUPERVISOR REGISTRATION” düyməsini seçin.

2 Unikal “TEACHER ID” kodunuzu müəllimin adının yanında tapa bilərsiniz. Şagirdlər “TEACHER ID” 
kodunuzdan istifadə edərək özləri sərbəst şəkildə qeydiyyatdan keçə bilərlər.

2 Boşluqlara şagirdin adını, soyadını və oxuduğu sinfi daxil edin.

3 Şagird ana səhifədən “REGISTRATION” düyməsini seçərək qeydiyyat prosesinə başlayır. Şagird 
əvvəlki 3 mərhələni tamamladıqdan sonra 4-cü mərhələdə “TEACHER ID” kodunu daxil etməlidir.

5 Hər bir şagirdə sistem tərəfindən unikal “STUDENT ID” və “REFERENCE CODE” təyin edilir.

6 Qeydiyyat prosesini başa çatdırmaq üçün şagird müəllim tərəfindən təqdim olunan “STUDENT ID” 
və “REFERENCE CODE” məlumatlarından istifadə edərək sistemə daxil olmalıdır.

7 Şagird müəllim tərəfindən təqdim olunan “STUDENT ID” və “REFERENCE CODE” məlumatlarından 
istifadə edərək qeydiyyatını tamamladıqdan sonra dairənin rəngi qırmızıdan yaşıl rəngə 
çevriləcəkdir.

3 İmtahan kateqoriyasını, tarixini və dilini seçin.

4 “TEACHER ID” kodu ilə qeydiyyatdan keçmiş şagirdin məlumatları artıq müəllim panelində də 
görünəcəkdir.

4 Siz “ADD EXAM” düyməsinə seçməklə daha çox imtahan əlavə edə və ya “ADD STUDENT” 
düyməsini seçməklə ilkin qeydiyyat prosesini tamamlaya bilərsiniz.

A. Yeni müəllim qeydiyyatı
B. “TEACHER ID” kodundan istifadə etməklə yeni şagird qeydiyyatı
C. Müəllim tərəfindən təqdim olunan “STUDENT ID” və “REFERENCE CODE” məlumatlarından 

istifadə etməklə yeni tələbənin ilkin qeydiyyatı
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4 Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra sizə “TEACHER ID”təyin olunacaq. Daha sonra hesabınıza daxil 
olmaq üçün e-poçt ünvanınızın əvəzinə bu ID-dən də istifadə edə bilərsiniz.
Həmçinin, siz paneliniz vasitəsi ilə:

• olimpiada haqqındakı bütün elan və xəbərləri görmək;
• yeni şagirdlər əlavə etmək və ya silmək;
• şagirdlərinizin yerinə seçilmiş imtahanlar üçün ödəniş etmək;
• imtahan nəticələri və sertifikatlar haqqında məlumat almaq;
• olimpiada təqvimindəki məlumatlardan xəbərdar olmaq;
• “MY PROFILE” menyusu vasitəsi ilə profil məlumatlarınızı redaktə etmək imkanına malik 

olacaqsınız.


