راهنمای ثبت نام در دوره ها
الف) آن دسته از کاربرانی که در سایت عضو نیستند در قسمت ثبت نام کاربران جدید با
وارد کردن شماره ملی خود به صفحه ثبت نام می روند.

در صفحه ثبت نام با وارد کردن اطالعات خود به صورت دقیق و کلیک بر روی دکمه مرحله
بعد ثبت نام شما انجام شده و به قسمت ناحیه کاربری خود می روید.

توجه! برای وارد شدن به ناحیه کاربری خود ایمیل وارد شده در مرحله
ثبت نام به عنوان نام کاربری و شماره ملی شما به عنوان رمز عبور است.

در قسمت ثبت نام نوع عضویت با انتخاب گروه خود منتظر تایید مدیر سایت بمانید.

ب) کاربرانی که در سایت عضو هستند با وارد کردن ایمیل خود به عنوان نام کاربری و
شماره ملی خود به عنوان رمز عبور در قسمت ورود به ناحیه کاربری خود وارد می شوند.

ثبت نام در دوره
در قسمت لیست دوره ها با انتخاب دوره مورد نظر و انتخاب گروه خود ( در صورتی که دوره
دارای گروه است) و پر کردن فرم مربوطه( در صورتی که دوره دارای فرم باشد) با کلیک بر
روی دکمه ثبت نام اطالعات شما فرستاده می شود با کلیک بر روی دکمه این جا به صفحه
پرداخت اینترنتی می روید.

در صفحه پرداخت اینترنتی لیست صورت حساب ها و تراکنش های بانکی را مشاهده می
کنید .با کلیک بر روی (لینک پرداخت) صورت حساب خود به صفحه تایید پرداخت می روید.

با مشاهده مبلغ صورت حساب و اطمینان از صحت ،آن را تایید کرده و به صفحه بانک
انتقال داده خواهید شد.

با وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود و تایید پرداخت به صفحه سایت بازگشت داده می
شوید در صورت موفق بودن پرداخت شما پس از بازگشت به سایت پیام تاییدیه پرداخت
را مشاهده می کنید و در لیست تراکنش ها صورت حساب شما به صورت موفق تغییر می
یابد.
توجه! توجه در صورتی که پرداخت شما ناموفق باشد در لیست تراکنش ها ناموفق را
مشاهده می کنید.

