


اطالعیه شماره 3
راهنمای تکمیل اطالعات حساب کاربری و ثبت نام در آزمون
الزم به ذکر است بارگذاری تصویر  3*4الزامی می باشد.

جدول نشانی الکترونيکی زیرپورتال استان ها به پيوست قابل استفاده است.

پس از تکميل اطالعات حساب کاربری ،وارد منوی" صفحه من "شده و دکمه ی" ثبت نام در آزمون
مشاوران "را انتخاب نموده و فرم را تکميل نمائيد.
کاربری که در مرحله ی "ثبت سيستمی" قرار دارد باید اطالعات حساب کاربری خود را تکميل نماید .پس از
پرداخت حق عضویت ،هنگامی که کاربر در مرحله ی "نمایش اطالعات در پرتال" قرار گرفت ،می تواند در آزمون
ثبت نام نماید .توجه داشته باشيد که تارخ عضویت کاربران باید حداقل تا تاریخ  1398/10/26اعتبار داشته باشد،
در غير اینصورت امکان ثبت نام برای کاربر ميسر نخواهد بود.
در صورت بروز هرگونه مشکل با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خود ،تماس حاصل نمائيد.
حائز اهميت است که سامانه ی ثبت نام امکان صدور کارت شرکت در آزمون را داراست که در آخر فرآیند چاپ
می گردد .ليکن کارت یاد شده هنگام ورود به جلسه می بایست توسط مسئول مربوطه مهر گردد.

شرح فرآيند ثبت نام
مراحل ثبت نام در آزمون با توجه به یکپارچگی با سامانه عضویت برخط  ،به شرح ذیل خواهد بود:

* ورود ( )loginبه زیرپورتال استانی با کد عضویت اشخاص حقيقی
در صورتی که شخص تاکنون به عضویت اشخاص حقيقی سازمان درنيامده است ،ابتدا باید نسبت به درخواست
عضویت اقدام نماید.
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در صورتی که قبالً به عضویت اشخاص حقيقی سازمان درآمده اما تاکنون نسبت به تمدید عضویت یا فعال سازی
حساب کاربری خود اقدام نکرده اید  ،باید طبق روال واحد عضویت نسبت به تکميل حساب کاربری یا تمدید
اعتبار عضویت اقدام نماید.
در صورتی که شخص دارای عضویت معتبر و حساب کاربری پرتال سازمان می باشد  ،با کدعضویت و رمز عبور
خود  ،وارد زیرپورتال استانی مربوطه میشود.
کاربری که در مرحله ی "ثبت سيستمی" قرار دارد باید اطالعات حساب کاربری خود را تکميل نماید .پس از
پرداخت حق عضویت ،هنگامی که کاربر در مرحله ی "نمایش اطالعات در پرتال" قرار داشت ،می تواند در آزمون
ثبت نام نماید .توجه داشته باشيد که تارخ عضویت کاربران باید حداقل تا تاریخ  1398/10/26اعتبار داشته باشد،
در غير اینصورت امکان ثبت نام برای کاربر ميسر نخواهد بود.
* مشاهده اطالعات آزمون جاری در «صفحه من» و انتخاب گزینه «ثبت نام در آزمون».
تکميل فرم ثبت نام
فرم ثبت نام اطالعات زیر را از کاربر دریافت میکند:
 رشته انتخابی اول (اجباری) رشته انتخابی دوم (اختياری) شهر محل برگزاری آزموندر این قسمت از کاربر موافقت گرفته میشود تا چنانچه شهری که به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کرده
است نصاب الزم جهت برگزاری آزمون را پيدا نکرد ،به شهر مجاوری که دارای نصاب بوده است و دبيرخانه سازمان
انتخاب میکند ،حضور یابد .در صورت موافقت کاربر فرآیند ثبت نام ادامه پيدا میکند و در صورت عدم موافقت
کاربر ،فرآیند ثبت نام متوقف میشود.
* تایيد پيش نمایش اطالعات فرم
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پس از تکميل فرم ثبت نام ،براساس تعداد رشته انتخابی هزینه محاسبه شده و جهت تایيد آن ،پيش نمایش به
کاربر ارائه میشود.
* پرداخت هزینه به صورت الکترونيکی
در صورت تایيد پيش نمایش اطالعات ثبت نام ،کاربر به درگاه پرداخت بانک هدایت میشود .الزم به ذکر است با
اینکه فرآیند ثبت نام از طریق زیرپورتالهای استانی انجام میشود ،اما کليه پرداختها از طریق یک درگاه واحد
به یک حساب واحد (متعلق به سازمان نظام صنفی رایانهای کشور) و صرفاً به صورت الکترونيکی انجام میشود.
* دریافت تایيدیه پرداخت و چاپ تایيدیه
در صورت پرداخت موفقيت آميز ،برگه تایيدیه ثبت نام و پرداخت با امکان چاپ ،به کاربر ارائه میشود.
* چاپ کارت شرکت در آزمون
پس از تایيدیه ثبت نام ،گزینه «چاپ کارت شرکت در آزمون» در اختيار ثبتنامکننده قرار میگيرد و شرکتکننده
در آزمون کارت شرکت در آزمون خود را چاپ کرده و در زمان برگزاری آزمون همراه با کارت شناسایی معتبر به
محل آزمون مراجعه میکند تا آن را توسط مسئول مربوطه مهر نماید.
مفروضات و محدوديتها
 پس از پرداخت وجه ثبت نام ،اطالعات ثبت نام (اعم از رشته انتخابی ،شهر انتخابی و )...توسط شرکتکننده وحتی مدیر سيستم ،قابل حذف یا ویرایش نخواهد بود.
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