راهنمای ثبت نام الکترونیک آزمون حرفه ای کارکنان حسابرسی

برای ثبت نام الکترونیک آزمون حرفه ای کارکنان حسابرسی اقدامات ذیل میبایستی انجام پذیرد :
الف – اقدامات اولیه و پیشنیاز
 – 1الف  -کلیه حسابداران رسمی  ،کارکنان حرفه ای و اداری حسابرسی میبایستی در سامانه جدید سحر ثبت نام اولیه
شوند بنابراین در صورتیکه قبال ثبت نام نشده اید از طریق کاربر  Adminموسسه ثبت نام اولیه را انجام دهید  ( .ثبت
نام اولیه شامل تعریف نام  ،نام خانوادگی  ،کد ملی  ،موبایل و آدرس ایمیل میباشد )
توضیح  :درصورتیکه برای موسسه شما کاربر  Adminتعریف نشده است میبایستی کاربر  Adminبصورت کتبی به
جامعه حسابداران رسمی اعالم تا توسط جامعه ( آقای عبادی داخلی  ) 213تعریف و آموزش داده شود .
 – 2الف  -از کاربر  Adminموسسه خود درخواست نمایید که با مجوز مدیر موسسه نسبت به تعریف اجازه دسترسی
برای امتحان و رتبه مورد نظر برای شما اقدام نماید
توضیح  : 1این عمل بمعنی معرفی الکترونیکی شما به جامعه جهت امتحان میباشد  .و دیگر نیازی به معرفینامه کتبی
نمیباشد .
توضیح  : 2در صورت عدم تعریف اجازه دسترسی گزینه ثبت نام برای شما فعال نمیشود .
ب – ثبت نام جهت آزمون
 – 1ب  -در صورتیکه برای اولین بار وارد سیستم میشوید از طریق سایت جامعه وارد منو باکس سامانه سحر و سپس
وارد سامانه شده و پس از ورود در منوی نام کاربری کد ملی و در منوی رمز عبور عدد  1را وارد و دکمه دریافت رمز دوم
را فشار داده و منتظر دریافت رمز دوم از طریق موبایل باشید و پس از دریافت آنرا در منوی رمز عبور دوم وارد نموده
و دکمه ورود به سیستم را فشار دهید تا وارد سیستم شود .
توضیح  : 1رمز عبور اولیه بصورت پیش فرض عدد  1تعریف شده است بهتر است رمز را تعویض نمایید .
توضیح  : 2رمز دوم بصورت روزانه بوده و تا پایان روز معتبر میباشد و نیاز به دریافت مجدد آن در یک روز نمیباشد .

 – 2از طریق منوی آزمون وارد منوی آزمونهای در حال برگزاری شوید

 – 3دکمه ثبت نام را فشار داده تا منوی زیر ظاهر شود .

 – 4سپس وارد منوی پرداخت بانک ملت بشرح زیر میشوید و مراحل پرداخت را انجام دهید .

نکته با اهمیت :
در صورتیکه پروفایل خود را قبال کامل ننموده اید میبایستی آنرا کامل نمایید تا در مرحله بررسی
توسط جامعه مشکلی بوجود نیاید و عدم تکمیل پروفایل میتواند باعث عدم تایید شما و یا ایجاد
مشکالت برای شرکت در امتحان گردد .
توضیح  :تکمیل پروفایل بعد از انجام ثبت نام میتواند انجام پذیرد و در این مرحله الزامی نمیباشد .
با آرزوی موفقیت

