مقدمه
سامانه ثبت نام آزمون استخدامی جهت ثبت نام داوطلبین شرکت در آزمون استخدامی سال  99شهرداری تهران
ایجاد گردیده است  .در این راهنما مراحل ثبت نام برای شما گام به گام شرح داده است .با این که سعی شده
است تمامی این مراحل ساده و گویا باشد اما این امکان وجود دارد در مراحل کار ثبت نام به مشکلی برخورد
نمایید یا نتوانید از سامانه به درستی استفاده کنید در صورت وقوع مشکالتی اینچنین با واحد پشتیبانی آزمون
تماس حاصل فرمایید.

گام اول – ثبت نام اولیه
پس از مراجعه به وب سایت ثبت نام به آدرس  http://azmoon125.tehran.irابتدا بر روی لینک ثبت نام
کلیک نمایید تا صفحه ثبت نام اولیه را مشاهده فرمایید .

در این صفحه صرفاً کدملی ،تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و سپس دکمه ثبت نام را بزنید .
یک پیامک حاوی کلمه عبور شما برای شماره همراه وارد شده ارسال خواهد گردید  .توجه داشته باشید نام کاربری
شما شماره تلفن همراهتان خواهد بود.

گام دوم – تکمیل اطالعات ثبت نامی  ،توافق نامه
از آنجا که در اولین مرحله حداقل اطالعات از شما دریافت شده است لذا الزم است در مرحله بعد اطالعات خود
را تکمیل فرمایید  .با زدن دکمه ورود در سامانه اطالعات نام کاربری (شماره تلفن همراهتان) و کلمه عبور (همان
کدی که به تلفن همراهتان ارسال گردیده است) از شما پرسیده خواهد شد  .در صورت درست وارد کردن این
موارد برای اولین بار از شما خواسته خواهد شد که کلمه عبورتان را به یک کلمه ی امن تر تغییر دهید  .این کلمه

عبور باید شامل حروف ،اعداد ،عالمت و حداقل یکی از حروف بزرگ باشد و حروف آن به انگلیسی باشد .پس از
این کار به سامانه وارد خواهید شد و کارتابل تکمیل اطالعات را مشاهده خواهید کرد.

برای ادامه بر روی عبارت تکمیل اطالعات متقاضی کلیک نموده و وارد صفحه دیگری خواهید شد.

در این بخش راهنمای ادامه و قوانین را مطالعه خواهید کرد .شما برای ادامه حتماً باید این توافق نامه را تیک
بزنید .با زدن این تیک دکمه "بعد" را فشار دهید تا به مرحله بعدی بروید .

گام سوم – تکمیل اطالعات ثبت نامی  ،اطالعات شخصی
در این بخش اطالعات شخصی خود را باید تکمیل نماید نمونه فرم آن را در تصویر زیر می بینید  .در صورتی که
برخی از این موارد پر نکنید در مرحله آخر تکمیل آن ها به شما اخطار داده خواهد شد.

پس از تکمیل این موارد دکمه "بعد" را بزنید.

گام چهارم – تکمیل اطالعات ثبت نامی  ،افزودن اطالعات آخرین مدرک
تحصیلی

در گام بعدی باید اطالعات آخرین مدرک تحصیلی خود را باید وارد نمایید دقت فرمایید که به جز گرایش تحصیلی
بقیه موارد الزامی هستند.
همچنین در صورت اشتباه قادر هستید هم در این مرحله این موارد را ویرایش نمایید.

گام پنجم – تکمیل اطالعات ثبت نامی  ،اطالعات آدرس
در این مرحله باید اطالعات محل سکونت خود و همچنین شماره تماس های ثابت و ضروری خود را وارد نمایید.
کافیست کد پستی  10رقمی خود را وارد کرده تا سیستم آدرس شما را به طور خودکار درج کند  .در صورتی که
سیستم قادر نباشد این اختیار به شما داده خواهد شد که خود آدرس را تکمیل نمایید.

گام ششم – تکمیل اطالعات ثبت نامی  ،پرداخت
در این مرحله باید هزینه شرکت در آزمون را صرفاً آنالین پرداخت نمایید  .روش های دیگر پرداخت ممکن نخواهد
بود لذا شما یک کارت بانکی به همراه قابلیت پرداخت آنالین که حداقل به اندازه  10هزار تومان بیشتر از هزینه
آزمون باقیمانده مالی دارد داشته باشید زیر برخی از بانک ها از پرداخت دقیق باقیمانده خودداری می نمایند.
با زدن دکمه پرداخت به درگاه بانکی هدایت خواهید شد و عملیات پرداخت پس از اتمام منجر به بازگشت به
همین سایت خواهد گردید .

پس از پرداخت موفق دکمه پیش نمایش برای شما فعال خواهد شد و می توانید تمامی مراحل را به صورت یکجا
مشاهده نمایید و در صورت مشکل به مراحل قبلی بازگردید.

گام هفتم – پیش نمایش اطالعات ثبت نامی و چاپ آن
در این مرحله قادر هستید تمامی اطالعات را مجدد مشاهده نموده و از آن یک چاپ تهیه نمایید  .این موارد در
تصویر زیر قابل مشاهده هستند .

پس از دریافت پیش نمایش برای اتمام کار تایید و پایان را فشار دهید.

با آرزوی موفقیت شما در این آزمون و دیگر مراحل زندگی.

