توصيههاي آغازين:
ضمن خوشآمد گويي و آرزوي موفقيت براي شما و در راستاي كاهش خطاهاي احتمالي و افزايش سهولت كار با سامانه ،خواهشمند
است به توصيههاي زير دقت فرماييد:
الف -مهلت ثبت نام تا پايان روز پنجشنبه سوم بهمنماه  1398ميباشد.
ب-استفاده از كامپيوترهاي شخصي و لپتاپ و سيستمعامل ويندوز موجب تسهيل بيشتر كار با سامانه خواهد شد.
ج -براي استفاده بهينه از سامانه ،از مرورگرهاي استاندارد به ويژه  Google Chromeاستفاده بفرماييد .مرورگرهاي قديميتر به
دليل امنيت پايين ممكن است براي شما مشكالت مختلف امنيتي ايجاد نمايند.
د-شايان توجه است كه نتيجه آزمون تعهدي براي هيچ يك از مجريان و دست اندركاران جهت اشتغال متقاضيان آزمون ايجاد
نكرده و برابر ضوابط ابالغي ،نتيجه آزمون تنها ميتواند يكي از شرايط الزم براي انجام نظارت در پروژههاي راه و راه آهن كشور باشد
و نه شرط كافي آن.

روند ثبت نام:
 -1به آدرس  saramad.orgمراجعه نماييد.
 -2در صفحه اصلي روي كليد «ثبت نام» كليك كنيد.

 -3در صفحهاي كه نمايش داده ميشود ،نام ،يك آدرس ايميل معتبر و فعال و قابل دسترسي و يك رمز عبور دلخواه را وارد نماييد.
توجه كنيد كه ايميل شما نام كاربري و راه ارتباطي اصلي شما خواهد بود .پس در وارد كردن آن نهايت دقت را داشته باشيد .در
نهايت كليد ثبتنام را بزنيد.

 -4صفحهاي به شما نمايش داده خواهد شد كه از شما ميخواهد به آدرس ايميلي كه در بخش قبلي وارد كرديد ،مراجعه نماييد و
طبق دستورالعملي كه در آن ايميل آمده است ،آدرس پست الكترونيك خود را تأييد كنيد.
اين صفحه حاوي دو هشدار نيز ميباشد .به اين هشدارها دقت فرماييد:

براي اين كار بايد روي لينك ارسالي به ايميل كليك كنيد .اين لينك شما را به صفحه پروفايل ميبرد .پس از تأييد ميتوانيد به
صورت دستي هم به صفحه پروفايل خود مراجعه نماييد.

-5در صورتي كه در اين فاصله به هر دليلي از سايت خارج بشويد ،ميتوانيد پس از تأييد ايميل ،از طريق لينك «ورود» در صفحه
اصلي سايت مجدداً با همان نام كاربري (ايميل) و رمز عبور مرحله ثبت نام ،وارد سايت شويد.
لينك ورود در صفحات:

صفحه ورود:

 -6بعد از ورود به پروفايل به بخش «تكميل اطالعات فردي برويد و تمام مشخصات الزم در اين بخش را كامل و از طريق كليد
«ذخيره تغييرات» تأييد و ثبت كنيد .دقت كنيد كه مسئوليت تأييد و كنترل صحت اطالعات وارد شده ،و مطابقت آن با كارت ملي
و ساير مدارك و مستندات مربوطه ،بر عهده فرد بوده و در صورت هر گونه عدم تطابق از ورود فرد به محل آزمون ممانعت به عمل
آمده و وجهي نيز مسترد نخواهد شد .همچنين در انتخاب محل آزمون دقت فرماييد كه به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود.

 -7در صورتي كه تجارب و يا سوابقي داشتهايد ،در بخش مربوطه وارد نماييد .تكميل اين بخش براي شركت در آزمون اختياري
است ،اما در ارزشيابي نهايي در صورت عدم تكميل اين بخش ،سايقه فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

 -8پس از تكميل كامل اطالعات فردي ،در قسمت پاييني پروفايل ،روي دكمه «ثبتنام نهايي در آزمون» كليك كنيد.

دقت كنيد كه در اين بخش ،سه فايل تصوير براي تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،تصوير مدرك تحصيلي ماقبل آخر و
عكس پروفايل بايد حتما بارگذاري شود .اين سه تصوير هر كدام نبايد حداكثر بيش از  1مگابايت باشد.
در ضمن در خصوص عكس پروفايل كه به عنوان عكس روي كارت آزمون و كارنامه نيز استفاده خواهد شد ،دقت كنيد كه يك
عكس پرسنلي با پسزمينه روشن و تمامرخ رنگي آپلود نماييد كه در ورود به آزمون و صدور كارت دچار مشكل نشويد.

 -9شما ابتدا به يك صفحه توضيحي مانند تصوير زير ارجاع خواهيد گرديد كه كافي است لينك ادامه مطلب را بزنيد.

بالفاصله به صفحه ثبت نام در آزمون وارد خواهيد شد .در اين صفحه ابتدا بايد رشته مورد نظر (راه يا راهآهن) و سپس نوع فعاليت
مد نظر خود (ناظر يا سرناظر) را انتخاب نماييد .توجه كنيد كه زمان آزمون تنها براي شركت در يك آزمون كافي خواهد بود.
بنابراين اكيداً توصيه ميشود تنها در يكي از آزمونها ثبتنام نماييد .در صورت ثبتنام در بيش از يك آزمون ،وجه شما عودت داده
نخواهد شد.
تصوير صفحه بعد را مالحظه فرماييد.
وقتي آزمون مورد نظر را انتخاب كرديد .روي كليد رزرو كليك نماييد .به صورت خودكار به سبد خريد منتقل ميشويد .ميتوانيد
از طريق لينك «سبد خريد» در باالي صفحه هم در هر لحظه به صورت دستي و انتخابي به سبد خريد برويد.

 -10در سبد خريد ،آزمون انتخابي شما با مشخص شدن رشته (راه يا راهآهن) و نوع فعاليت مد نظر شما (ناظر يا سرناظر) و نيز
هزينه ثبت نام آماده پرداخت خواهد بود .در صورتي كه مشخصات شما مطابقت دارد و در پروفايل هم محل آزمون را به درستي
انتخاب كرديد ،كليد پرداخت را بزنيد .دقت كنيد كه با توجه به ابعاد صفحه ،براي ديدن كليد پرداخت در محيطهاي موبايل ،ممكن
است الزم باشد صفحه را به باال و پايين يا چپ و راست بكشيد.

 -11پس از زدن كليد پرداخت ،وارد درگاه پرداخت خواهيد شد .روش پرداخت آنالين و درگاه پرداخت زرينپال را انتخاب و
مجدداً كليد پرداخت را بزنيد.

 -12پس از پرداخت مبلغ از طريق درگاه بانكي ،كار ثبت نام تمام خواهد شد .فراموش نكنيد كه كد رهگيري خود را يادداشت
بفرماييد.

موفق و پيروز باشيد
گروه پشتيباني سرامد

در صورت نياز به پشتيباني يا بروز هرگونه مشكل شما ميتوانيد:
الف -با ايميل  call.saramad@gmail.comمكاتبه فرماييد.
ب -از طريق فرم پايين صفحه اصلي سايت پيغام خود را ارسال فرماييد.
ج -به شمارهي  09397207274از طريق واتساپ پيغام ارسال فرماييد( .اين شماره قابليت تماس ندارد).
در هر صورت پيغام ،شما حداكثر ظرف  12ساعت بررسي و پاسخ داده ميشود.

