


فایل آموزشی ورود به سامانه

آزمون الکترونیکی غیر حضوری

سازمان نظام مهندسی  



:آدرس سایت 

http://sajam.nezammohandesi.ir:2020

اشد نام کاربری و کلمه عبور همانند ساجام می ب

سامانه  ورود به  صفحه 

استفاده فرمایید ( اپدیت شده)برای استفاده بهینه از سامانه حتما از مرورگر گوگل کروم : تذکر 

گام اول

http://sajam.nezammohandesi.ir:2020/


ان در صورت نداشتن کلمه عبور مراجعه به سایت سازم

:به آدرس 

http://nezammohandesi.ir/

از قسمت خدمات الکترونیکی انتخاب سامانه ساجام 

انتخاب گزینه کارتابل مهندس

http://nezammohandesi.ir/


انتخاب گزینه نام کاربری و رمز را فراموش کردم
و وارد کردن شماره همراه و انتخاب گزینه ارسال شود 

دریافت پیامک نام کاربری و رمز ورود



:آدرس سایت 

http://sajam.nezammohandesi.ir:2020

اشد نام کاربری و کلمه عبور همانند ساجام می ب

سامانه  ورود به  صفحه 

استفاده فرمایید ( اپدیت شده)برای استفاده بهینه از سامانه حتما از مرورگر گوگل کروم : تذکر 

گام اول

http://sajam.nezammohandesi.ir:2020/


تانتخاب گزینه مشاهده جزئیا

صفحه اصلی سامانه

گام دوم

انتخاب گزینه مشاهده جزئیات



مون پاسخ به نظر سنجی موسسه و استاد و انتظار تا شروع آز

برای ورود به آزمون پاسخ به سواالت نظر سنجی الزامی می باشد   : تذکر 

صفحه جزئیات آزمون

گام سوم

ان پیشنهاد می شود نظر سنجی قبل از آزمون پاسخ داده شود تا از زم: تذکر 

آزمون به نحو مقتضی استفاده گردد 



و موسسهاستاد پاسخ به نظر سنجی 

نظر سنجیصفحه 

گام سوم



انتظار تا شروع آزمون 

صفحه جزئیات آزمون

گام سوم



انتخاب گزینه ورود به آزمون 

صفحه جزئیات آزمون

گام چهارم



مشخصات آزمون 

زمان بندی آزمون 

امکان حذف گزینه پاسخ داده شده

انتخاب گزینه ها و پاسخ به سواالت آزمون 

آزمونصفحه 

گام پنجم

د در صورت وجود تصویر روی آن کلیک نمایی



مشاهده بزرگنمایی تصویر

آزمونصفحه 



العات مشاهده خالصه وضعیت پاسخ به آزمون و تایید و ارسال اط

گام شش

آزمونصفحه 

در صورت اتمام زمان  آزمون تا مرحله ای که پاسخ داده اید پاسخ ها ثبت و ارسال خواهد شد : 1تذکر 

در صورت انتخاب گزینه انصراف مجددا به صفحه سواالت باز خواهید گشت: 2تذکر 

در صورت زدن دکمه تایید و ارسال اطالعات ازمون خاتمه یافته و به هیچ عنوان امکان تغییر میسر نخواهد بود  : 3تذکر 



اشد نتیجه ازمون بالفاصله پس از اتمام زمان آزمون قابل رویت می ب

گام هفت

نتایج آزمونصفحه 



استالزامیآزموندرشرکتبرایسنجینظردرشرکت-1

باشدمیتغییرقابلغیرآزمونمدتوزمان،تاریخ-2

باشندداشتهرااعالمیساعتراسآزمونجلسهدرمجازیحضورجهتالزمتمهیداتمحترممتقاضیان-3

(...واینترنتشارژ،کروممرورگرافزارنرم)

مونازدرضوابطکلیهرعایتباباریکتوانندمیمحترممهندسانآزموندرحضورعدمصورتدر-4

نمایندشرکتمجدد

اعالمضمن(اینترنتیاسیستمبهدسترسیعدم)حضوریبصورتآزموندرشرکتبهتمایلصورتدر-5

واهدانشگدرحضورامکانسازمانپژوهشوتوسعه،آموزشمدیریتبهآزمونازقبلساعت24موضوع

باشدمیپذیرامکان(اینترنتبهمتصلسیستم)نیازموردامکاناتگذاشتناختیاردر

توجه



حسن توجه شماسپاس از 


