اطالعیه تغییر سامانه آزمون
بدینوسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون  MSRTمیرساند جهت ثبت نام در آزمون  18مرداد ماه  1398می توانند از روز شنبه مورخ
 1398/04/29از ساعت  10صبح لغایت سه شنبه مورخ  1398/05/01در سامانه سجاد به آدرس (PORTAL.SAORG.IR ) :مراجعه و
ثبت نام نمایند ضمنا" داوطلبانی که در این سامانه پروفایل تائید شده دارند پس از ثبت نام در سامانه سجاد اطالعات قبلی خود را مشاهده
ونیازی به تائید مجدد پروفایل ندارند.
جهت ثبت نام در سامانه سجاد از فایل راهنمای کاربردی ذیل استفاده نمائید.
تاریخ و زمان مراجعه به سامانه جدید جهت ویرایش و ساختن پرو فایل  :روز چهارشنبه  1398/04/26از ساعت  10صبح

راهنمای ثبت نام آزمون زبان در سامانه سجاد
آدرس سامانه سجاد:

https://portal.saorg.ir

اگر قبالً از خدمات سامانه سجاد استفاده کرده اید و در این سامانه حساب کاربری دارید ،مرحله  7به بعد این راهنما را مطالعه نمایید.
 .1در صفحه اصلی سامانه ،گزینه ثبت نام را انتخاب کنید

 .2پس از مطالعه قوانین و مقررات ،گزینه های مشخص شده را انتخاب کنید

 .3کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد کنید

 .4در صورتیکه خطای زیر را دریافت کردید ،یعنی قبالً در سامانه سجاد ثبت نام کرده اید و نیازی به ثبت نام مجدد ندارید .کافی است از
قسمت ورود به سامانه اقدام نمایید.

ورود به سامانه

 .5اطالعات شخصی خود را تکمیل نمایید

 .6با کلیک روی دکمه ارسال کد ،یک کد تاییدیه برای موبایل شما ارسال می شود که باید آنرا در سامانه وارد نمایید .اگر به هر دلیلی کد
را با پیامک دریافت نکردید ،گزینه تماس را انتخاب کنید تا کد با تماس تلفنی برای شما خوانده شود.

 .7اگر اطالعات شما قبالً تایید نشده است ،از طریق منوی آزمون زبان ،به زیر منوی "ثبت اطالعات فردی" رفته و اطالعات را تکمیل
نمایید .پس از این مرحله باید منتظر تایید مسئول آزمون بمانید .اگر اطالعات شما قبالً تایید شده است (مانند تصویر زیر) نیازی به
انجام این مرحله ندارید.

 .8برای ثبت نام در آزمون از منوی آزمون زبان ،گزینه "ثبت نام در آزمون" را انتخاب کنید

 .9پس از مطالعه قوانین و مقررات و قبول کردن قوانین ،تاریخ  ،استان و محل برگزاری آزمون را انتخاب کنید

 .10حوزه انتخابی خود را مشخص کنید

 .11پس از مراحل فوق ،پیام رزرو موفق را دریافت می کنید .پس از رزرو 12 ،ساعت فرصت دارید که از طریق بخش کارتابل اقدام به
پرداخت وجه آزمون نمایید تا ثبت نام شما نهایی شود.

