
 بنام خدا

 راهنمای سیستم ثبت نام سامانه سحر

 

  داز سایت جامعه حسابداران رسمی ایران وارد منوی سامانه سحر میشوی

 

دسپس منوی سامانه حسابداران رسمی را کلیک مینمایی  



 

 

ا کلیک ه و دکمه دریافت رمزدوم رودوارد نم و در قسمت رمز عبور شماره عضویت را در قسمت نام کاربری کد ملی 

س دکمه ورود نمائید و پس از دریافت رمز دوم از طریق سیستم پیام کوتاه رمز را در منوی رمز دوم وارد نمائید و سپ

  به سیستم را فشار دهید .

بعد میبایستی  ان روز رمز دوم معتبر بوده و نیازی به دریافت مجدد آن نمیباشد و برای روز) برای دفعات بعدی تا پای

طی شود ( "مجددا مراحل   



 

 منوی اطالعات شخصی را باز نمائید

 

دو در صورت صحت و عدم نیاز به اصالح آن اطالعات را تائید نمائی ودهاطالعات اصلی خود را بشرح منوی فوق وارد نم  

( تائید اطالعات برای شما قابلیت ویرایش را نخواهد داشتدر صورت  )  



 

طالعات را عدم نیاز به اصالح آن اصورت صحت ودرواطالعات تماس را واردنمائید فعال نموده ومنوی اطالعات تماس را

( تائید اطالعات برای شما قابلیت ویرایش را نخواهد داشتدر صورت  )   دمائینتائید   

را فعال نمائید  ربوطهبه آدرس سکونت شما ارسال شود گزینه م مکاتبات در صورتیکه بخواهید  

 

عدم نیاز به اصالح آن صورت صحت ودرومنوی اطالعات تحصیلی را فعال و بشرح فوق اطالعات خود را وارد نمائید 

( تائید اطالعات برای شما قابلیت ویرایش را نخواهد داشتدر صورت  ) دمائیناطالعات را تائید   



 

آن  عدم نیاز به اصالحصورت صحت ودرورا فعال و بشرح فوق اطالعات خود را وارد نمائید  شغلیمنوی اطالعات 

( تائید اطالعات برای شما قابلیت ویرایش را نخواهد داشتدر صورت  )  دمائیناطالعات را تائید   

 

صالح اعدم نیاز به صورت صحت ودرورا فعال و بشرح فوق اطالعات خود را وارد نمائید  مشخصات زبان خارجیمنوی 

   تائید اطالعات برای شما قابلیت ویرایش را نخواهد داشتدر صورت  ) . دمائینآن اطالعات را تائید 



 

 

 


