بسمه تعالی
راهنمای ثبت نام مرحله شهرستانی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
سازمان اوقاف و امور خیریه
هنگامی که بر روی لینک ثبت نام کلیک میکنید با صفحه زیر روبرو میشوید :

اگر از قبل در سامان ه ثبت نام کرده باشید و بخواهید پروفایل خود را ویرایش نمایید یا تغییراتی ایجاد نمایید کافی استت
که نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده تا به صفحه شخصی خودتان وارد شوید .
اگر رمز عبور خود را فراموش کرده باشید کافی است که گزینه رمز عبور خود را فراموش کرده ام را کلیک کترده تتا وارد
صفحه ای زیر شوید:

کد ملی خود به همراه عبارت امنیتی را وارد کرده نام کاربری و رمز عبور به شماره همراه شما پیامک میشود .

حال اگر تاکنون در سامانه ثبت نام نکرده اید کافی است گزینه ثبت نام را کلیک کرده تا وارد صفحه زیر شوید :

 نام کاربری  :یک نام دلخواه به صورت انگلیسی که میتواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد ( برای راحتی کار کد
ملی را قرار دهید).
 رمز عبور  :یک نام دلخواه به صورت انگلیسی که میتواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد ( برای راحتی کار کد ملی
را قرار دهید).
 تکرار رمز  :یک نام دلخواه به صورت انگلیسی که میتواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد ( برای راحتی کار کد
ملی را قرار دهید).
 ایمیل  :به صورت دلخواه می باشد و نوشتن آن الزم نیست .
 نام  :نام خود را وارد نمایید.
 نام خانوادگی  :نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
 کد ملی  :کد ملی خود را وارد نمایید.
بعد از وارد کردن اطالعات مورد نظر کد امنیتی موجود را وارد کرده و تیک گزینه اطالعات فوق مورد تایید اینجانب می
باشد را زده و گزینه ثبت نام را کلیک نمایید  ،بعد از کلیک کردن وارد صفحه ای مانند زیر می شوید :

 نام پدر  :نام پدر خود را وارد نمایید .
 جنسیت  :جنسیت خود را مشخص نمایید .
 مذهب :مذهب خود را مشخص نمایید .
 تاریخ تولد  :از تقویم باز شده تاریخ تولد خود را مشخص نمایید .
 استان  :استان محل سکونت خود را مشخص نمایید.
 شهرستان  :شهرستان محل سکونت خود را مشخص نمایید.
 تلفن همراه  :شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
 اسکن کارت ملی  :به صورت دلخواه می باشد و وارد کردن اسکن آن الزم نیست .


اسکن تصویر  : 3*4به صورت دلخواه می باشد و وارد کردن اسکن آن الزم نیست .

بعد از وارد کردن اطالعات مورد نظر گزینه بعدی را کلیک کرده تا وارد صفحه زیر شوید.

در این قسمت از شما یک تاییدیه بابتت اطالعتاتی کته وارد کترده ایتد میگیترد در صتورت درستت بتودن اطالعتات
تیک گزینه اطالعات فوق مود تایید اینجانب می باشد را زده و گزینه ثبت اطالعات را فشار دهید.
بعد انجام کارهای باال وارد صفحه ای شده که در آنجتا متی توانیتد رشتته متورد نظتر ختود را انتختا نماییتد  ،بترای
این منظور مانند زیر عمل نمایید :

از لیست کشویی گروه  ،گروه مورد نظر خود ( آوایی انفرادی  ،آوایی گروهی  ،تفسیر ) انتختا کترده  ،بته طبتب بعتد از
انتخا هر کدام از گروه ها رشته های مورد نظر همان گروه در لیست کشویی رشته برای شما نشان داده می شود  ،رشته
مورد نظر را انتخا کرده بعد از خواندن آیین نامه و زدن تیک مطالعه گزینه ثبت اطالعات را زده و رشته مانند شکل زیر
برای شما ذخیره می شود.

اگر خواستید میتوانید رشته انتخا شده را پاک کرده یا با انتخا گزینه ثبت نام رشته جدید یک رشته دیگر برای خود
انتخا نمایید.

