
 ها دورهدر  نام ثبتراهنمای 

 1401آذر  1نسخه 

 با سالم به همه کاربران گرامی

 ی این سایت شما باید ابتدا یک حساب کاربری )نام کاربری و کلمه عبور( داشته باشیدها دورهدر  نام ثبتبرای 

 شوید نام ثبتبرای ایجاد حساب کاربری ابتدا از لینک باالی سایت وارد فرم 

 

 نام ثبتصفحه 

 

 

 شما خواهد بود. شماره همراهو نام کاربری شما در سامانه باید متعلق به شما باشد .  واردشدهشماره همراه 

 .با این شماره انجام خواهد شد احتمالی در آینده  های رسانی اطالع رو یا سای تائید کدهایو  

 کامل و دقیق باشند .  ،معتبر حتما   واردشدهو دکمه ثبت را بزنید . دقت داشته باشید اطالعات  پرکردهرا  فیلدهاهمه 

 دارند. نام ثبتخاص قابلیت  های رشتهخاص و  یها استانفقط برای افرادی در  ها دورهبعضی از  چراکه.  باشند میر مهم ای استان و رشته بسیفیلدها

 را بزنید نام ثبتدکمه  توانید میسپس با تیک زدن فیلد شرایط و قوانین 



 

 در سیستم موجود باشد پیام خطا دریافت خواهید کرد قبال  اگر ایمیل یا شماره همراه 

 

 

 نمایید میمشابه تصویر زیر مشاهده  ای صفحه نام ثبتو در صورت صحت اطالعات و انجام 

 
 به سایت وارد شوید توانید میمرحله  بعدازاین

 



 ها دورهدر  نام ثبتورود به سایت و 

حساب خود  های بخش سایربه  توانید میموس بر روی آن  داشتن نگاه. و با شود میبعد از ورود به سایت مشخصات شما )اسم و شماره همراه ( در باالی سایت نمایش داده 
 دسترسی داشته باشید

 

 

 مراجعه نمایید ها دورهدر منوی باالی سایت به لیست  ها دورهاز صفحه اول)خانه( یا صفحه  توانید می ها دورهدر  نام ثبتبرای 

 

 

 باشند می نام ثبتبل اق اند شده مشخص نام ثبتدر حال یی که با کلمه ها دوره

 

 

 منتقل خواهید شد.به صفحه مشخصات دوره  ها آنبا کلیک بر روی 



 

 

اقدام  هزینه دورهبرای پرداخت  بایست میو شما  شده انجام نام ثبتدوره با استان شما و همچنین رشته شما همخوانی داشته باشد  که درصورتیدر دوره  نام ثبتبا زدن دکمه 
 نمایید

 
را  شده نام ثبتی ها دوره ،ی منها دورهو یا با رفتن به صفحه  داشبورد و سپس صفحه  پرداخت را انجام دهید ،از طریق دکمه پرداخت آنالین نام ثبتفاصله بعد از  الب توانید می

 نمایید. ها  هزینه دوره و اقدام به پرداخت مشاهده

 

وضعیت  ی منها دورهدر صفحه  ،(پرداخت بودن زیآم تیموفقپرداخت ) در صورت انجام عملیات بعد از   منتقل خواهید شد.بانک  اهگدر آنالین به صفحه  پرداختبا زدن دکمه 
 خواهد شد. نمایش داده شده پرداخت صورت به پزداختی دوره


