


سامانه آزمون آنالین



فهرست

پنل مدیریتی نرم افزار

پنل ثبت نام در کالس  

پنل شرکت در آزمون

تصاویر آزمون های برگزار شده



پنل مدیریتی نرم 

افزار



مدیریت کاربران

اختصاص 

صالحیت دروس 

به مدرسین



اختصاص دادن صالحیت 

های دروس به مدرس 

دوره 



تخصیص دروس 



تخصیص دوره  



مدیریت کالس ها



تعریف ساعات و مدرس 

کالس برای هر درس



مشاهده افراد نام 

نویسی شده در کالس 



ثبت نفرات آزمون 

مجدد 



مدیریت آزمون 



مدیریت آزمون 



مدیریت سواالت 

آزمون 



نتایج ارزشیابی 

آزمون 



مدیریت سواالت 

آزمون 



نداشتن نام کاربری و 

رمز ورود و کلیک بر روی 

نام کاربری و رمز را 

فراموش کردم

:آدرس سایت سازمان 
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خدمات الکترونیکی

سامانه ساجام

کارتابل مهندس

داشتن نام کاربری و رمز 

ورود و وارد کردن ان 

با کلیک بر روی ورود عضو 

وارد شدن در سامانه 

وارد کردن شماره همراه 

که به سازمان اعالم 

نموده اید و زدن روی 

گزینه ارسال شود 

ارسال نام کاربری و رمز 

ورود به تلفن همراه

پنل ثبت نام در 

کالس  



با کلیک بر روی 

دکمه ورود عضو وارد 

سامانه شوید

کلیک بر روی دوره 

های آموزشی

انتخاب گزینه ثبت 

نام در دوره



ثبت نام در دوره 

های آموزشی

انتخاب درس 

مورد نظر به 

توجه به رشته، 

صالحیت، پایه و 

نیاز

پس از اطمینان از انتخاب 

درس پرداخت مبلغ کالس از 

طریق درگاه بانک مسکن 



درگاه پرداخت 

اینترنتی 

پر کردن 

آیتم ها و 

زدن گزینه 

پرداخت



مشخصات پرداخت 

انجام شده



اخذ کد پیگیری و 

بازگشت به سامانه 

ساجام



با کلیک بر روی 

دکمه ورود عضو وارد 

سامانه شوید

کلیک بر روی دوره 

های آموزشی

انتخاب گزینه دوره 

های ثبت نام شده



لیست دوره های 

ثبت نام شده 

مشاهده مشخصات کالس 

های ثبت نام شده 

توسط متقاضی شرکت 

در دوره های 

سازمان 



با کلیک بر روی 

دکمه ورود عضو وارد 

سامانه شوید

کلیک بر روی دوره 

های آموزشی

انتخاب گزینه دوره 

های نتایج آزمون



دریافت نتایج 

آزمون 

مشاهده نتایج آزمون 

های برگزار شده



پنل شرکت در آزمون



صفحه اصلی سامانه 

برگزاری ازمون های 

آنالین نظام مهندسی



مشاهده جزئیات 

آزمون 



تنها در صورت حضور در جلسه و ثبت اثر انگشت امکان 

ورود به ازمون وجود دارد ،در غیر اینصورت امکان 

پذیر نیست 



تکمیل فرم نظر سنجی 

و ورود به آزمون



کلید بر روی گزینه 

ثبت اطالعات و ورود 

به آزمون 



مشخصات مهندس

سواالت 
مشخصات آزمون

صفحه اصلی سواالت



در صورت نیاز به بزرگنمایی عکس سوال 

میتوان روی عکس کلیک نموده 

انتخاب گزینه و در 

صورت اشتباه بودن 

گزینه امکان حذف 

گزینه 



مدیریت زمان در آزمون 

و پس از پاسخ دادن به 

سواالت کلیک بر روی 

دکمه ثبت پاسخ



مشاهده خالصه وضعیت پاسخ ها 

در صورت مورد تائید بودن، زدن دکمه تایید و ارسال 

اطالعات 



ارسال اطالعات و 

اتمام عملیات 

آزمون 



ورود به پانل اصلی 

سامانه و امکان 

خروج از سامانه 



کلیپ 



تصاویر آزمون های برگزار 

در مشهدشده 


