بسمه تعالی
ضمن خوش آمد گویی به شما مهندس گرامی ،به اطالع می رساند که راهنمای حاضر به منظور آشنایی شما با روند ثبت نام
در سامانه دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد هشتگرد تنظیم
شده است .مراحل ثبت نام و حضور در دوره ها بصورت خالصه و تفکیک شده در ادامه ارائه شده است.

 -1ثبت نام
 :1-1ورود به سایت مجری آموزش به آدرس:
csc.hiau.ac.ir

 :2-1انتخاب گزینه "دوره های آموزشی در حال ثبت نام".

 :3-1انتخاب دسته با توجه به رشته و پایه مهندس متقاضی.
در حال حاضر واحد هشتگرد در فاز نخست در زمینه های زیر به برگذاری
دوره می پردازد:
الف :ارتقاء  3به  2نظارت در رشته مهندسی عمران
ب :ارتقاء  2به  1نظارت در رشته مهندسی عمران
ج :تمدید

 :4-1انتخاب گزینه "مشاهده" برای هر یک از دوره های مشخص شده.
گذراندن تمامی دوره های مشخص شده در هر دسته به منظور ارتقاء پایه
متقاضی ضروری است.

 :5-1پس از انتخاب گزینه "مشاهده" در مرحله قبل ،صفحه جدید که بیان
کننده جزئیات دوره انتخاب شده است نمایش داده می شود.
در این صفحه ،نام دوره ،زمان برگزاری دوره و مدت دوره از موارد با اهمیت
بیشتر می باشد .در ادامه صفحه رزومه مدرس دوره ارائه شده است.

 :6-1در پایین صفحه ،چند لینک اصلی به منظور ثبت نام ،شرکت در کالس
ها ،شرکت در آزمون و همچنین دانلود نرم افزار های مورد نیاز ارائه شده
است.
به منظور ثبت نام ،انتخاب گزینه "ثبت نام" در این مرحله ضروری است.

 :7-1پس از انتخاب گزینه "ثبت نام" ،اطالعات فرم تکمیل می گردد.

 :8-1در این مرحله مبلغ دوره به شماره کارت مجری آموزش واریز می
شود.

 :9-1ثبت اطالعات انجام می گردد.

 -2حضور در کالس

 :1-2مجدد به بخش معرفی دوره بازگشته و گزینه "لینک ورود به کالس"
انتخاب می گردد.

 :2-2با انتخاب لینک مرحله قبل ،صفحه مقابل باز می گردد .یوزر و پسورد
ورود برای هر یک از متقاضیان کد ملی متقاضی می باشد که  24ساعت
پس از ثبت نام فعال می گردد.

 :3-2پس از ورود به سامانه ،درس های ثبت نام شده نمایش داده می شود
و متقاضی باید بر روی درس مورد نظر کلیک نموده و در ادامه گزینه
"پیوستن به کالس" را انتخاب گردد.

 -3شروع آزمون
 :1-3پس از اتمام دوره ،متقاضی می تواند با مراجعه مجدد به صفحه دوره،
با انتخاب گزینه "لینک ورود به آزمون" ،نسبت به حضور در آزمون اقدام
نماید .الزم به ذکر است که لینک آزمون در زمان آزمون فعال می گردد و
برای حضور در آزمون برای هر متقاضی ،یوزر و پسورد از پیش تعریف شده
است.

 :2-3پس از انتخاب لینک ورود به آزمون ،فضای آزمون مطابق شکل زیر
قابل دسترس خواهد بود.

