بسمه تعالی

دفترچه راهنماي ثبت نام
در سامانه اینترنتی

تذکرات مهم:
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 .1متقاضیانی که قبالً در یکی از آزمونهاي دبیرخانه شرکت نکردهاند میبایست از مرحله ()1
شروع به ثبت نام نمایند.
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 .2متقاضیانی که قبالً در یکی از آزمونهاي دبیرخانه شرکت نمودهاند میبایست از مرحله ()2
شروع به ثبت نام نمایند.
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 .3داوطلبین میبایست تمامی مدارک از قبیل کپی شناسنامه (تمام صفحات) ،کپی کارت ملی
(پشت و رو) ،کپی کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت (پشت و رو) ،کپی صفحه اول گذرنامه،
کپی صفحه مجوز خروج از کشور گذرنامه و عکس را اسکن و با حجم قابل قبول براي هرکدام
 200Kدر جاي مربوطه آپلود ) (Browseنمایند.
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مرحله ( : )1ثبت نمايه (پروفايل) جهت شركت در آزمون برای متقاضیانی كه قبالً در يکی
از آزمون های دبیرخانه شركت نکرده اند:
جهت ثبت نام ،ابتدا ميبايست اقدام به ثبت شناسه جديد نمود .ثبت شناسه به منزله ثبت نام در آزمون نميباشد ،بلكه
اطالعات كلي متقاضي ثبت و شناسه و رمز عبور جهت استفاده از سايت آزمون ،در اختيار كاربر قرار داده ميشود .در
صورتي كه متقاضي در آزمون هاي گذشته شركت داشته و يك بار اقدام به ثبت شناسه نموده است ،براي آزمونهاي آتي
نيازي به ثبت شناسه ندارد.
جهت ثبت شناسه جديد مراحل زير را طی میكنیم:
 .1منوي سنجش و آزمون پذيرش  زير منوي ثبت نام در آزمون و پیگیری نتايج.
 .2انتخاب كليد

از صفحه اصلي.
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 .3پس از درج كد ملي در صفحه نمايه اگر داوطلب در سيستم دبيرخانه داراي اطالعات آموزشي باشد ،اطالعات
فردي در قسمت نام ،نام خانواد گي ،كد ملي ،نام پدر ،جنست ،شماره شناسنامه ،و  ...به صورت اتوماتيك نمايش
داده ميشود ،سپس اقالم اطالعاتي نمايه را وارد نموده و پس از اطمينان از صحت اطالعات ،كليد
را ميزنيم.
تذكر :در صورتیكه داوطلب هیچگونه سابقهای در سیستم دبیرخانه نداشته باشد مجاز به ثبت نام در
آزمون نمیباشد.
شكل زير نحوه پر نمودن نمايه شخص را نمايش ميدهد:
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.4

پس از ثبت موفق اطالعات ،نمايه شخص نمايش داده ميشود و شناسه كاربري شخص كه معادل كد ملي وي
است ،اعالم ميگردد.

.5

درصورت نياز به ويرايش اطالعات درج شده در نمايه ،كليد
كلمه عبور  ،كليد

را بزنيد .جهت ويرايش

را مي زنيم.

توجه  :در اين مرحله تنها شناسه ورود به سیستم تولید شده است و برای ثبتنام
در آزمون مورد نظر بايستی مراحل زير انجام شود.
.6

را ميزنيم.

جهت ثبتنام در آزمون مورد نظر ،كليد

مرحله ( : )2ثبت نام و شركت در آزمون
برای آن دسته از افرادی كه قبالً در يکی از آزمون های دبیرخانه شركت نموده اند:
 .1پس از ورود به صفحه ثبت نام و پيگري ( صفحه اول) شناسه كاربري و رمز عبور را وارد نموده ،عدد تصوير خواسته شده را وارد نماييد و دكمه
ورود را بزنيد.
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را بزنيد و وارد صفحه انتخاب نام آزمون مي شويد و

 .2پس از ورود به صفحه نمايه شخصي دكمه

با توجه به محل استان خود و سطح مورد تقاضا ،آزمون مورد نظر را انتخاب نمايید.

تذكر مهم  : 1با توجه به اينکه تغییر آزمون پس از ثبت نام امکان پذير نمی باشد در انتخاب آزمون و سطح
مورد نظر با توجه به استان محل سکونت و مذهب خود دقت نمايید.
تذكر مهم  : 2در صورت ثبت نام اشتباه در آزمون غیر مورد نظر وجه آن به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد
بود ،و می بايست در آزمون مورد تقاضا پس از پرداخت وجه مجدد ثبت نام نمايید.

توجه  :مرحله  3مختص آن دسته از افرادی می باشد كه در فراخوان ويرايش اطالعات
موفق ورود به سیستم و ويرايش اطالعات نشده اند .افرادی كه پرونده الکترونیکی آنها
تکمیل باشد به صورت اتوماتیک به مرحله ( 4پرداخت الکترونیکی شهريه) وارد میشوند.

6

مرحله ( : )3تکمیل پرونده الکترونیکی متقاضیان:
در اين مرحله اگر پرونده الكترونيك خود را قبالً تكميل ننموده ايد مي بايست تمامي مدارک مورد نياز از قبيل كپي كارت پايان خدمت و يا
معافيت تحصيلي ،كپي تمام صفحات شناسنامه ،عكس رنگي ،كپي كارت ملي ،تصوير صفحه اول گذرنامه،تصوير مجوز خروج از كشورگذرنامه را
آپلود (  ) browseنموده و در نهايت فرم تأييد عدم مغايرت اطالعات شخص و اطالعات موجود در سيستم را تكميل و سپس دكمه تأييد را
بزنيد.

تذکر :افرادی كه گذرنامه ندارند می بايست كپی كارت ملی خود را در قسمت های تصوير صفحه اول
گذرنامه و تصوير مجوز خروج از كشور گذرنامه آپلود (  )browseنمايند تا بتوانند به مرحله بعد
وارد شوند.

مرحله ( : )4پرداخت الکترونیکی شهريه شركت در آزمون
➢ درصورتيكه به هر دليلي از سيستم خارج شدهايد جهت انجام پرداخت الكترونيكي شركت در آزمون مراحل زير را طي
ميكنيم:
.1

منوي سنجش و آزمون پذيرش  زير منوي ثبت نام در آزمون و پیگیری نتايج.
را بزنيد.

 .2شناسه كاربري و رمز عبور را وارد نموده و سپس كليد
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 .3كليد
وسپس كليد

را زده و وارد صفحه انتخاب آزمون ميشويم .آزمون مورد نظر را طبق ليست انتخاب نموده
را ميزنيم.

 .4پس از اين گام ،وارد صفحه پرداخت الكترونيكي شهريه آزمون ميشويد:

 .5در اين صفحه مبلغ قابل پرداخت نمايش داده ميشود و با زدن كليد
شكل زير ميشويد:
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وارد صفحه بانك به

 .6با وارد نمودن اطالعات كارت و مبلغ پرداختي ،كليد تاييد را زده و درصورت پرداخت الكترونيكي موفق ،تاييديه
پرداخت نمايش داده ميشود و ميتوانيد اقدام به ثبت فرم ثبتنام نمائيد .توجه داشته باشد با ثبت اين فرم ثبتنام شما به
اتمام خواهد رسيد.

مرحله ( : )5تکمیل فرم ثبت نام شركت در آزمون
توجه  :هنگام تکمیل فرم ثبتنام به جمالت راهنمايی شده در باال يا پايین قلم پرسشی توجه گردد.
 .1وارد فرم ثبتنام شده و اقدام به تكميل فرم نمائيد.
 .2پس از ثبت درخواست ،پيغامي مبني بر اعالم شماره درخواست نمايش داده ميشود .ضمنأ جهت اخذ تاييد از داوطلب،
در پائين صفحه وجود دارد .با زدن اين كليد توسط داوطلب ،وضعيت ثبتنام داوطلب از حالت "ثبت
كليد
شده" به "ثبت نهايي درخواست" تبديل ميشود.
➢ نکته  :درخواستهائي كه در وضعيت "ثبت نهايي درخواست" باشند ،امكان ويرايش فرم درخواست و يا حذف آن
وجود نخواهد داشت.

 .3با زدن كليد
كليد

وضعيت ثبتنام "ثبت شده" باقي ميماند و در اين وضعيت امكان ويرايش فرم از طريق
و حذف درخواست از طريق كليد

وجود خواهد داشت.
را بزنيد كه منجر به تغيير وضعيت ثبتنام به "ثبت

 .4پس از اتمام ويرايش ميبايستي كليد
نهايي درخواست" ميشود.

 .5در اين مرحله ثبتنام داوطلب در آزمون به اتمام رسيده و بايستي بررسيهاي الزم بر روي ثبتنام توسط دبيرخانه
انجام شود .درصورتيكه دبيرخانه مجوز شركت در آزمون را براي داوطلب صادر نمايد در بازه زماني كه متعاقبأ اعالم ميگردد
داوطلب ميتواند براي اخذ مجوز ورود به جلسه آزمون اقدام به چاپ مجوز بنمايد.

توجه  :هنگام ورود به جلسه آزمون حتمأ مجوز چاپ شده را همراه خود داشته باشید.
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