


به نام خدا

اعضای محترم برای انتخاب کردن کانون مورد نظر خود برای 
ایجاد ثبت نام عضویت در سامانه سجا، ابتدا باید از قسمت 

کاربری کرده و سپس با کاربری و پسورد ایجاد شده از قسمت 
.سایت وارد پنل خود شوندکاربری



برای ایجاد کاربری ابتدا از 

، تلفن همراه ثبت نامقسمت 

یا رایانامه خود و در قسمت 

دوم کدملی و در قسمت 

سوم کد امنیتی موجود در 

باکس را عینا وارد و بر روی 

کلیک ثبت نام در سامانهکلید 

.نمایید
3

2

1

4



بعد از ثبت نام در سربرگ ورود به 

کاربری کدملی خود را در قسمت 

و کلمه عبوری که نام کاربری 

تعریف کرده اید را در قسمت 

وارد و کد امنیتی کلمه عبور

موجود در باکس را عینا وارد و بر 

کلیک ورود به سامانه روی کلید 

. نمایید

1

2

4



احمد

احمدی

مرد

در این قسمت اطالعات 
الزامی خواسته شده را 

.به طور کامل وارد کنید

2

1



با کلیک در این قسمت 

عکس پرسنلی خود را 

که حداکثر اندازه آن باید 

پیکسل 400در 300

.باشد، بارگذاری کنید

2

1



بر روی عکس مورد نظر 

.خود کلیک کنید

1

2

3



در صورت درست بودن 
سایز عکس، تصویر به 
طور کامل در باکس 
روبرو بارگذاری می 

شود و در صورت دادن 
پیام خطا باید سایز 
عکس را اصالح و 

مجددا برای بارگذاری 
.تالش نمایید

1



اطالعات مورد نظر هر فیلد 

را با دقت پر کرده و بر روی 

.دکلید گام بعد کلیک کنی

2

1



شماره تلفن همراه فعال و در 

دسترس خود را در این قسمت 

ذخیره وارد و بر روی قسمت 

سازی شماره و ارسال کد فعال

.کلیک کنید

1

2



سازی که فعالکد

ا به شماره تلفن شم

پیامک شده است 

در این قسمت وارد 

.نمایید

2 1 3418657

کدوارد کردن از بعد 
پیامک سازی فعال

گام شده، بر روی 
.دکلیک نماییبعد  3



در این قسمت آدرس رایانامه 
این . )خود را وارد نمایید( ایمیل)

(قسمت اجباری نیست
1

2

3
وارد ایمیل خود شده 

و در ایمیل ارسال 
شده از بچه های 

مسجد بر روی لینک 
فعالسازی کلیک 

.نمایید

4



مدیرمسئول کانون هستید اگر 
مدیر مسئول قسمت برروی 

و اگر کانون می باشم 
عضوکانون شوید می خواهید 

می خواهم قسمت برروی 
نموده کلیک عضو کانون شوم 

و منتظر بمانید تا صفحه مورد 
.نظر برای شما باز شود

احمد احمدی

2

1 1



صورتیکه کانون مشخصی مد نظرتان نیست، براساس در 
تقسیمات کشوری وارد شده در گام چهارم، در این 

که   قسمت کانون هایی به شما پیشنهاد می شود 
می توانید از بین آنها یک کانون را برای عضویت انتخاب 

. کنید



کانون مشخصی برای درصورتیکه 
انتخاب عضویت دارید، از طریق سرچ 

دا کانون مورد نظر را پیجستجو، باکس 
ه جستجو پیشرفتبا انتخاب. )کنید

(می توانید دقیق تر جستجو کنید



:جستجو پیشرفتهصفحه 
که از کانون اطالعاتی 

در مورد نظر خود دارید 
.نماییداین قسمت وارد 



عضویت بر روی برای 
عضویتدرخواست 

.کلیک نمایید

1
2

3







احمد احمدی

این پیام هنگام ورود مدیر 
در صفحه کاربری وی 
.نمایش داده می شود



مدیر از این قسمت 
می تواند درخواست 

های عضویت 
را دریافتی خود 

.مشاهده نماید



در این قسمت 
درخواست عضویت 
را پذیرفته و یا رد 

.می کند



در صورت پذیرفتن 
درخواست عضویت، این 

پیام بر روی صفحه کاربری 
.مدیر ظاهر می شود



احمدیاحمد

اعضای تایید شده یا رد 
شده توسط مدیر به 
این صورت در صفحه 

کاربری وی نمایش داده 
.می شود



برای ارسال 
دعوتنامه مدیر ابتدا 
باید روی قسمت 
ارسال دعوتنامه 

.کلیک کند

1



در این قسمت 
قوانین عضوگیری 
آمده که مدیران 

محترم باید قبل از 
اقدام به ارسال 

دعوتنامه آن را به 
دقت مطالعه 

.نمایند



در این قسمت کدملی 

به میخواهیدفردی که 

عضویت دعوت کنید را 

.وارد نمایید

در این قسمت نقش 

مورد نظر برای کاربر را 

.انتخاب نمایید



در این قسمت شماره تلفن 

همراه، نام و نام خانوادگی فرد 

مورد نظر خود را وارد نموده و بر 

ارسال دعوتنامه روی قسمت 

.کلیک نمایید

09121523451

محمد

فرهادی



بعد از زدن کلید ارسال 

دعوتنامه این پیام در 

صفحه کاربری مدیر 

.ظاهر می شود



این پیام نمایش داده " عضو دعوت شده"در صفحه کاربری 

.کندردیا قبولمی شود و وی می تواند این درخواست را 

برای دیدن اطالعات کانون دعوت کننده می تواند از قسمت 

وارد صفحه کانون شده و اطالعات آن را پروفایل کانون 

.مشاهده نماید

21

محمد



محمد



کاربر بعد از تایید دعوتنامه 
مدیر عضوی از کانون وی می 
باشد و از قسمت پیشخوان 
مدیریت در باالی صفحه می 
تواند وارد صفحه پروفایل خود 
در کانون شود و این پیام در 
صفحه وی مشاهده می 

.شود

1

2
محمد

می باشید


