
  راهنماي ثبت نام آزمون حفظ در سامانه يكپارچه سازمان دارالقرآن الكريم

  

  الف ) ابتدا از طريق لينك موجود در سايت وارد صفحه ورود سامانه مي شويم

  

  

  

  

ب)  در صفحه ورود اگر قبال مراحل ثبت نام را انجام داديد با توجه به موارد زير وارد 

   .سامانه شويد

پست الكترونيك  كه در هنگام ثبت نام استفاده نموده ايد را وارد )   ١

  .نماييد

ام وارد نموديد را در اين كادر رمز عبوري كه در مرحله ثبت ن ) ٢

  .وارد نماييد

  .زبان مورد نظر خود را انتخاب نماييد ) ٣

   .سازمان دارالقرآن را انتخاب نماييد گزينه ورود به ) ٤

ثبت نام گزينه  ر رويباگر تا كنون در سامانه ثبت نام نكرده ايد  ) ٥

   .كليك نماييد

ايد ام رمز عبور خود را فراموش نمودهدر صورتي كه پس از ثبت ن ) ٦

   .بر روي اين گزينه كليك نماييد

   



  ج ) براي ثبت نام در سامانه با توجه به موارد زير فرم مربوطه را پر كنيد 

  نام و نام خانوادگي خود را در اين قسمت وارد نماييد )  ١

پست الكترونيك خود را براي ثبت نام وارد نماييد ( توجه نماييد اين  ) ٢

ايميل به عنوان نام كاربري براي ورود به سامانه و ارسال پيغام استفاده 

  خواهد شد )

امانه وارد نماييد ( توجه شماره تلفن همراه خود را براي ارتباط با س ) ٣

نماييد تمامي فعاليت هاي سامانه از طريق ارسال پيامك به اين شماره 

  اطالع رساني خواهد شد )

   انتخاب نماييد.» متقاضي شركت در آزمون تخصصي حافظان«گزينه  ) ٤

  استان محل آزمون خود را انتخاب كنيد. ) ٥

ت به صفحه اي هداي   با شرايط موافقمبا كليك بر روي عبارت  ) ٦

شويد كه شرايط عمومي و اختصاصي درخواست مورد نظر شما در آن موجود است . پس از مطالعه دقيق شرايط و الزامات مي

   .داريدذكر شده با انتخاب اين گزينه موافقت خود را اعالم مي

( اين كد پس از انتخاب اين گزينه به  .شويدميپس از تكميل فرم با انتخاب اين گزينه به صفحه دريافت كد فعالسازي هدايت  ) ٧

  ارسال خواهد شد )   ٢و همچنين پست الكترونيك وارد شده در بند  ٣شماره همراه وارد شده در بند 

كد ارسال شده به ايميل و يا شماره تلفن همراه خود را در اين 

كادر وارد نماييد ( اين كد يكبار مصرف بود و ظرف مدت كوتاهي غير 

  فعال مي شود )

   .رمز عبورخود را براي ورود به سامانه در اين كادر وارد نماييد

   .رمز عبور را مجددا در اين كادر وارد نماييد

( اين رمز به همراه پست الكترونيك وارد شده به عنوان نام كاربري و 

  رمز عبور در سامانه مورد استفاده قرار ميگيرد )

   .در نهايت بر روي گزينه فعالسازي كليك نماييد

   .شما را به صفحه ورود هدايت مي كند ) ٨

در صورتي كه شما كد فعالسازي  را دريافت نكرديد و يا كد شما منقضي شده بود با كليك بر روي اين گزينه و وارد كردن پست  ) ٩

  .الكترونيك خود مجددا كد فعالسازي براي شما ارسال خواهد شد 

  

  



  سازمان دارالقرآن الكريم راهنماي ثبت نام آزمون حفظ در سامانه يكپارچه

  

  مي شويم حساب  كاربري وارد ) پس از ثبت نام در سايت با نام كاربري و رمز عبور تعيين شده  الف

  

   .كنيد صفحه اصلي ( داشبورد ) حساب كاربري بدين شكل مي باشد) همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي ب

  .)  شما را به صفحه اصلي ( خانه ) هدايت مي كند ١

  .) درخواست هاي  نا تمام و يا فعال را به شما ياد آوري مي كند ٢

، تكميل حساب را نمايش داده و با كليك بر روي اين قسمت امكان تغيير گذرواژه) نام و نام خانوادگي صاحب  ٣

  .قرار دادن عكس و تنظيمات حساب كاربري را براي شما فراهم مي كند، اطالعات

   .دامكان جستجو براساس هر يك ار پارامتر هاي موجود در درخواست هاي شما را فراهم ميكن )  ٤

  .) درخواست فعال شما را نشان ميدهد  ٥

و  آزمون حفظبا كليك بروري عبارت  ) در اين قسمت امكان ثبت نام در آزمون حفظ براي شما فراهم شده است ٦

   .شويدوارد مراحل ثبت نام در آزمون حفظ مي ثبت نامسپس 

   .شويمهاي ثبت نام در آزمون مي وارد فرآيند روي عبارت ثبت نام پس از كليك



  ) شروع ١

  

نوع آزمون مورد نظر را انتخاب ميكنيم و سپس بر روي تيك آبي كليك كرده تا به  ،در اين مرحله و در قسمت آزمون

  .مرحله بعدي برويم
  

  ) ثبت مشخصات فردي  ٢

  .رويمتيك به مرحله بعدي مي ننماييم و با زدبه طور كامل و دقيق تكميل مي در اين مرحله كليه مشخصات فردي را
  

  ) تاييد اطالعات ٣

انتخاب و سپس تيك آبي را كليك گزينه اصالح را  ،در اين مرحله اگر اطالعات وارد شده نياز به ويرايش داشت

 امكان ويرايش اطالعات وارد شده را فراهم  نمايد و در غير اينصورت گزينه تاييد را انتخاب نماييم تا سامانه مجدداً مي

  .رويمكرده و به مرحله بعد مي

  

  



  ) مرحله پرداخت ٤

پس از تاييد گزينه  شود و  متقاضيميبه صورت اينترنتي پرداخت  تومان بابت هزينه آزمون ١٠,٠٠٠در اين مرحله مبلغ 

رگاه پرداخت با كليك برروي تيك آبي به د  اعتبار كارت خريداري شده و مبلغ واريزي تا پايان مهلت ثبت نام است

  .دگرداينترنتي هدايت مي

 

  )  تعيين آزمون ٥

و محل  ، رشتهبا كليك بر روي لينك تعيين شده .به اين مرحله هدايت خواهيد شد پس از پرداخت اينترنتي شما مستقيماً

  .نماييدآزمون خود را تعيين مي

  

  ) تعيين رشته و محل آزمون ٦

   .را انتخاب نماييد رشته و محل آزموندر اين مرحله شما بايد اطالعات 



  ) رسيد ثبت نام آزمون ٧

 .گرددته و محل آزمون براي شما صادر ميپس از انتخاب رشته و محل آزمون رسيدي شامل مشخصات فردي و رش

  .كنيدپس از بررسي در مرحله بعد نسبت به تاييد يا اصالح اطالعات ميتوانيد اقدام 

 

  

. با تاييد اين گزينه تاييد را انتخاب كنيد ،) در صورت نياز به ويرايش گزينه اصالح و در صورت صحت اطالعات ٨

  .ن يافته و بايد منتظر اطالعيه هاي بعدي باشيدمراحل ثبت نام پايا ،مرحله
  


