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شروع کار
پس از اینکه شما وارد پورتال آموزش الکترونیکی شدید با صفحه ای مانند صفحه زیر مواجه خواهید شد :


اگر صفحه را به طرف پایین اسکرول کنید لیست دوره ها را مشاهده خواهید کرد :



برای اینکه بدانید در دروس ذکر شده چه مطالبی تدریس خواهد شد می توانید در کنار کادر دوره ی مربوطه روی دکمه سر
فصل دروس کلیک کنید :

با کلیک روی این دکمه صفحه مربوط به سرفصل های دوره برای شما نمایان می شود :



پس از مطالعه این قسمت برای بازگشت به صفحه اصلی روی گزینه بازگشت کلیک کنید  .اگر هم مایل به ثبت نام در درس
هستید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید .

پس از کلیک روی گزینه ثبت نام با صفحه زیر مواجه خواهید شد که مبلغ مورد نظر برای هر درس را به شما نمایش می دهد،
برای ادامه کار روی ورود به سایت کلیک کنید :



برای ثبت نام در دوره ها شما باید ابتدا در سایت عضو شوید  .چنانچه قبال در سایت عضو شده اید در قسمت سمت راست
صفحه یوزر و پسورد خود را وارد کنید در غیر این صورت در قسمت سمت چپ صفحه روی گزینه ایجاد حساب کاربری جدید
کلیک نمایید .

با کلیک روی این گزینه صفحه مربوط به ایجاد حساب کاربری برای شما نمایش داده می شود .
در این قسمت باید اطالعات درخواستی را با دقت وارد نمایید .
توجه داشته باشید که اطالعات مربوط به مشخصات فردی را با دقت وارد کنید چرا که در صورت وارد نمودن اطالعات غلط و
نادرست  ،در مرحله صدور گواهینامه معتبر برای هر درس که در پایان دوره انجام می شود به مشکل بر می خورید .
پس از تکمیل اطالعات روی گزینه ایجاد حساب کاربری من کلیک کنید .



در این مرحله پیامی حاوی لینک ثبت نام به ایمیل شما ارسال می شود .

شما باید به ایمیل خود مراجعه کرده و روی لینک ثبت نام کلیک کنید .



توجه داشته باشید که احتماال در برخی از ایمیل ها امکان کلیک روی لینک ثبت نام وجود ندارد در این صورت لینک مربوطه
را کپی کرده و در مرورگر خود و در تب جدید وارد کنید .



پس از انجام مراحل فوق وارد سایت و صفحه مربوط به ثبت نام در درسی را که انتخاب کرده اید ،می شوید .
برای ادامه کار روی گزینه پرداخت کلیک کنید .



با کلیک روی این گزینه شما وارد صفحه مربوط به پرداخت الکترونیکی می شوید .
پس از وارد کردن اطالعات کارت خود روی گزینه پرداخت کلیک کنید .

اگر مراحل را به درستی طی کرده باشید پس از کلیک روی گزینه پرداخت  ،شما وارد صفحه مربوط به درس مورد نظرتان می
شوید .



در این صفحه شما می توانید محتوای درس مورد نظرتان را مشاهده کنید و از آن استفاده نمایید .
اگر می خواهید لیست تمامی دوره ها و یا دوره هایی که شما در آن ثبت نام کرده اید را ببینید روی گزینه صفحه اصلی در
منوی باالی سایت کلیک کنید .

با این کار شما وارد صفحه خانگی خود می شوید .

در این صفحه شما می توانید لیست دروسی را که در آن ثبت نام کرده اید را مشاهده کنید
اگر می خواهید در دوره دیگری نیز ثبت نام کنید روی گزینه همه ی درس ها کلیک کنید :



با کلیک روی این گزینه لیست تمامی دروس موجود در سایت برای شما نمایش داده می شود :

با کلیک روی دوره ی مورد نظر می توانید براحتی و طبق مراحل گفته شده ثبت نام نمایید .

خروج از سایت
برای خروج  ،در هر کجای سایت که باشد فقط کافیست روی اسم خود در قسمت باالی صفحه سمت چپ کلیک کنید .

و سپس گزینه خروج از سایت را انتخاب کنید
در دفعات بعدی که بخواهید وارد حساب کاربری خود شوید فقط کافیست پس از ورود به سایت در قسمت سمت راست صفحه
 ،یوزر و پسورد خود را که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید را وارد کرده و روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید .



با کلیک روی این گزینه شما وارد حساب کاربری خود شده و به صفحه خانگی خود منتقل می شوید .

فراموشی رمز ورود
در صورت اینکه رمز ورود خود را فراموش کرده اید روی این قسمت کلیک کنید .



برای بازیابی رمز ورود  ،شما می توانید هم از طریق نام کاربری و هم از طریق پست الکترونیکی اقدام نمایید .



پس از وارد کردن یکی از موارد ذکر شده روی گزینه جستجو کلیک کنید .
با کلیک روی این گزینه پیامی به ایمیل شما ارسال می شود که با استفاده از آن می توانید رمز ورود جدیدی برای خود بسازید



