راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﯿﺘﺎ
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از اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﯿﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و اﺟﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋه آن ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوره و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در  3ﮔﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
● ﺗﻮﺿﯿﺢ:
○ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری در وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ) .ﻣﺜﺎل(kelasamozeshi.ir :
○ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﺳﺘﺎره ﻗﺮﻣﺰ * دارﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم اول؛ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
●

●
●
●

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺻﻔﺤﻪ اول وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
○ ﻟﻮﮔﻮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه :اﮔﺮ ﻟﻮﮔﻮ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دارﯾﺪ ،وﯾﺮاﯾﺶ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ،ﻓﺎﯾﻞ آن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ  200در  200ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
○ ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه :ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن( را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎم در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
○ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل :ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ)ﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدﺗﺎن( را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه :ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎره
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺪ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ

ﮔﯿﺮد.

○ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ :اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺻﻔﺤﻪ اول وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
○ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه :زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر)ﻣﺪرس ﯾﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه(.
○ ﻣﺤﻞ :اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه وارد ﺷﻮد.
○
○
○

○

ﻟﯿﻨﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ :اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ از ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ).ﻣﻨﻈﻮر  URLﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ(
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل(yourname@gmail.com:
ﻧﻘﺸﻪ :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺗﺎن را در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﯾﭗ ،ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را روی آن ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ).ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻗﺮار دارد( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی  +و  -ﮔﻮﺷﻪ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای
ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ/ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

2/16

ﮔﺎم دوم؛ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
وب ﺳﺎﯾﺖ
●
●
●
●

وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﻮارد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه   ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
○ ﻧﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ :اﯾﻦ ﻧﺎم ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﻟﻮﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ).ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  30ﺣﺮف ﺑﺎﺷﺪ (.ﻧﮑﺘﻪ :ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
○ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ) .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺌﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ در ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ
 60ﺗﺎ  70ﺣﺮف ﺑﺎﺷﺪ(.
○ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ  160ﺗﺎ  170ﺣﺮف اﺳﺖ.
○ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
○ اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﺑﺎن ،زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻓﺎرﺳﯽ را ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ
زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی
زﺑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻣﺜﺎل (English :ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ رد ﺷﺪن از زﺑﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

زﺑﺎن
● اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ
● از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● وارد  ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﺑﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
○ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ را در وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
○ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ زﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ آن
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زﺑﺎن ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن زﺑﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد) .ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ ،آن دوره
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ(.
○ ﺣﺎﻻ زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ زﺑﺎن ،اﺑﺘﺪا وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن زﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد(.
○ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮔﺎم ﺳﻮم؛ اﯾﺠﺎد دوره ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
●
●

●
●

وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،اﯾﺠﺎد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺠﺎد دوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
○ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻮارد ﻣﺪرس و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
●
●
●
●
●

از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری )ﮐﻼس( را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ ﮐﻼس ﺧﻮد را روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺪرس
●
●
●
●
●

●

وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﻣﺪرﺳﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻣﺪرس ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪرس ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و دﮐﻤﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرس ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺪرس ﻧﯿﺴﺖ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪرس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪرس را
وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 02188065876
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

● ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﯾﻨﻤﺎد ) (enamad.irدارﻧﺪ:
○
○
○
○
○

از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

● ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﯾﻨﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ:
○ از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○
○
○
○
○

درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از درﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ واﺳﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ درﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت درﮔﺎه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺠﺎد دوره آﻣﻮزﺷﯽ
●
●
●
●
●

از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺠﺎد دوره را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﺪ ،روی دﮐﻤﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره(:
● ﻧﻮع دوره :را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دوره و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ:
○ دوره آﻣﻮزﺷﯽ:
■ دارای ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺎد و ﺑﯿﺶ از  5ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ.
■ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﺎت در ﮐﻞ ﻣﺪت دوره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
■ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری دارد.
■ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﻠﺴﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ:
■ ﻃﻮل دوره ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ  5ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ.
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■ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ،ﻣﺪرس و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
■ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻧﻮع ﺗﺪرﯾﺲ :را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای  1ﻧﻔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮای  2ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﺶ از  2ﻧﻔﺮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن دوره و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دوره،
ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
● ﺗﻌﺪاد :ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻫﺰﯾﻨﻪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره :اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● اﮔﺮ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دوره(:
● ﻋﻨﻮان دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎم دوره ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
● ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره :دوره ﯾﺎ دوره ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ دوره ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
● اﻫﺪاف دوره ،ﻣﻔﺎد درﺳﯽ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دوره ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
و ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ  +زﯾﺮ ﻫﺮ ﺧﻂ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺧﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم )زﺑﺎن ﻫﺎ(:
● اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زﺑﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی رد ﺷﺪن از زﺑﺎن ﺑﮕﺬرﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض )ﻓﺎرﺳﯽ( ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،آن دوره آﻣﻮزﺷﯽ را
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
●
●
●
●

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﻤﺎ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده و زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روی ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ روی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ(.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم )ﺟﻠﺴﺎت(:
● اﮔﺮ ﻧﻮع دوره ﺷﻤﺎ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
○ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت :را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
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■ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت :را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :از  15:00ﺗﺎ (17:30
■ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری :را از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﻣﺪرس :را از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻋﻼﻣﺖ  +ﻣﺪرس ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﺎت :را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
■ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
○ ﺣﺎﻻ دوره ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
● اﮔﺮ ﻧﻮع دوره ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
○ روی ﺛﺒﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ :را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :ﺟﻠﺴﻪ اول(
■ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
■ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
■ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
■ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
○ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

وﯾﺮاﯾﺶ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
○ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز وﯾﺮاﯾﺶ  ﮐﻨﯿﺪ.
○ وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
○ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  دوره آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
■ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
■ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ دوره ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،دوره ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
■ وﯾﺮاﯾﺶ دوره آﻣﻮزﺷﯽ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ را وﯾﺮاﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ.
■ وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﻠﺴﺎت :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﺑﺴﺘﻦ دوره :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ دوره در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﻮد.

■ ﺑﺴﺘﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،دوره ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ) .دوﺑﺎره ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دوره را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ(.
■ ﻟﻐﻮ دوره :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ در دوره اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﺧﻮد را
ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ،اﻋﺘﺒﺎر دوره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
■ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ :اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎﻣﻨﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد) .اﻣﮑﺎن  ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت وﺟﻮد دارد(.
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ﭘﯿﺎم ﻫﺎ
● اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﺪ
● ازﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم روی اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺗﯿﺘﺮ ﭘﯿﺎم ) :ﻣﺜﺎل؛ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن(
○ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم) :ﻣﺜﺎل؛ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ روز دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ از  96/7/4ﺑﻪ 96/7/10ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ(
○ دوره ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ(.
○ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﺷﻮد" ﮐﺎرﺑﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ آﮔﺎه
ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
● ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺪرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
● ﮐﺎرﺑﺮ )ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه(:
○ وارد اپ ﯾﮑﯿﺘﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
○ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "دوره ﻫﺎی ﻣﻦ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﮐﺎرت ورود"  Qrcodeﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
● ﻣﺴﺌﻮل ورود )ﻣﺪرس(:
○ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯿﺘﺎ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
○ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ روی  اﺳﮑﻦ   Qrcodeﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

○  Qrcodeﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
○ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت وی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
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ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻓﻘﻂ ﻣﺪرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
● ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪرس وارد ﺷﻮﯾﺪ) .ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ(.
● از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ "دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● روی  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

● ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺎم ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر وی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره
● وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
● از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

● ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● روی ﺑﺎرﮔﺬاری ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ
● ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن از آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.
● اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
● ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻟﯽ در آن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﮐﺪ آن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻟﻮﮔﻮی آن را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
● ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺘﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وبﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﮔﺮ ﮐﺪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻟﻮﮔﻮی آن در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.

اﺳﻼﯾﺪر
● وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
● از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  اﺳﻼﯾﺪر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

● روی اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ  1910*766ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ(.
● ﻋﻨﻮا ن ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﻟﯿﻨﮏ آن ﺻﻔﺤﻪ را اﯾﻨﺠﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
● در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

● ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺰوه ﻫﺎ
● ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰوه ﻫﺎ:
○ ﺟﺰوه ﻫﺎ )ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ( ﻓﻘﻂ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﮑﯿﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
○ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
○ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰوه ﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دوره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
○ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺟﺰوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازAVI, MOV, MP4, MP3, JPG, PNG, :
PDF
○ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ  100ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺟﺰوه ﻫﺎ  1ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
○ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آن ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ:
■ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار
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■ رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞsoft98.ir :
■ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار
● وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ .
● از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﺟﺰوه ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
●

دوره ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﺟﺰوه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .

● دﮐﻤﻪ  اﻓﺰودن ﺟﺰوه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .

● ﻋﻨﻮان ﺟﺰوه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰوه را وارد ﮐﻨﯿﺪ
●

ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و  آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .

● دﮐﻤﻪ  ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .

ﺧﺒﺮ و ﺑﻼگ
●
●

وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺒﺮ و ﺑﻼگ  را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

● روی اﯾﺠﺎد ﺧﺒﺮ و ﺑﻼگ  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

● ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﻼگ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
●

زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

● ﺑﺮای ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺗﯿﺘﺮ اﺻﻠﯽ و زﯾﺮ ﺗﯿﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
●

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

● در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﺷﻮد" ﮐﺎرﺑﺮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ آﮔﺎه
ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻄﻠﺐ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
● در ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺒﺖ  را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

○ ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺪرس ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 02188065876
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
○ وارد ﺳﺎﯾﺖ  yekitaapp.comﺷﻮﯾﺪ.
○ روی دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ( ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم

داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ

داﻣﻨﻪ دارﯾﺪ

و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻣﻨﻪ دارم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﻧﺎم داﻣﻨﻪ؛  -1ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ "  " % & * / ، .و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ -2 .ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮی
در ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻧﺪارد -3 .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ  ir.ﯾﺎ  com.در
اﻧﺘﻬﺎی داﻣﻨﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﯿﮏ ﺳﺒﺰ و اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ داﯾﺮه ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﺷﻤﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و دوﺑﺎره
دﮐﻤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  را ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻮد ،دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ  را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش را
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ) .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ
آن را وارد ﮐﻨﯿﺪ(.
روی دﮐﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدی  ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﯾﺖ  yekitaapp.comﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ! ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮوش ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ
● ﻧﻮع دوره :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺧﻮد را در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
● ﻧﻮع ﺗﺪرﯾﺲ :را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای  1ﻧﻔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮای  2ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﺶ از  2ﻧﻔﺮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
○ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دوره،
ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
● ﺗﻌﺪاد :ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻫﺰﯾﻨﻪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
12/16

● ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره :اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● اﮔﺮ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(:
● ﻋﻨﻮان دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
● ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره :دوره ﯾﺎ دوره ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ دوره ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
● اﻫﺪاف دوره ،ﻣﻔﺎد درﺳﯽ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دوره ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
و ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ  +زﯾﺮ ﻫﺮ ﺧﻂ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺧﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم )زﺑﺎن ﻫﺎ(:
● اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زﺑﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی رد ﺷﺪن از زﺑﺎن ﺑﮕﺬرﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض )ﻓﺎرﺳﯽ( ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،آن دوره آﻣﻮزﺷﯽ را
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
●
●
●
●

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﻤﺎ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده و زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روی ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﻧﺪارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ روی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ(.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم )ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ(:
● اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه در
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰوات آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
○ روی ﺛﺒﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ :را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :ﺟﻠﺴﻪ اول(
■ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
■ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
■ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
■ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
○ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ )آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی(:
●
●

●
●

وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،اﯾﺠﺎد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺠﺎد دوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
○ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
○ اﯾﺠﺎد دوره ﻣﺠﺎزی
ﻧﻮع دوره :اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دوره.

● ﻧﻮع ﺗﺪرﯾﺲ :را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای  1ﻧﻔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺮای  2ﻧﻔﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﺶ از  2ﻧﻔﺮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ دوره،
ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
● ﺗﻌﺪاد :ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻫﺰﯾﻨﻪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره :اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● اﮔﺮ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دوره(:
● ﻋﻨﻮان دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
● ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوره :دوره ﯾﺎ دوره ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ دوره ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
● اﻫﺪاف دوره ،ﻣﻔﺎد درﺳﯽ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دوره ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
و ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ  +زﯾﺮ ﻫﺮ ﺧﻂ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺧﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
● ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم )زﺑﺎن ﻫﺎ(:
● اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زﺑﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوره ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی رد ﺷﺪن از زﺑﺎن ﺑﮕﺬرﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض )ﻓﺎرﺳﯽ( ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ،آن دوره آﻣﻮزﺷﯽ را
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
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●
●
●
●

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺷﻤﺎ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده و زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روی ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﮏ ﻧﺪارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ روی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ(.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم )ﺟﻠﺴﺎت(:
○ روی ﺛﺒﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ :را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﺎل :ﺟﻠﺴﻪ اول(
■ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
■ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
■ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
■ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
○ ﺣﺎﻻ دوره ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی:
● ﺑﺮای ﻣﺪرس
○ وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺪرس ﺷﻮﯾﺪ.
○ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺑﺮ روی دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
○ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﻣﺠﺎزی ﺷﺮوع آﻣﻮزش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
○ وارد ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.

○ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﺪا
■ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﺪا اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺻﺪا را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﯿﺪ

○ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ
■ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.

○ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺼﻮﺻﯽ
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■
■
■
■

○
○
○
○

ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ روی ﻧﺎم ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺎم
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮد

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی:
○
○
○
○

○
○
○
○
○

ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻣﺠﺎزی
اﺑﺘﺪا وارد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮ روی دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ روی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
■ اﮔﺮ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻻﮔﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ
● وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
● ﺑﺮ روی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
■ اﮔﺮ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻻﮔﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
● ﺑﺮ روی ورود  /ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
● رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺸﻮد و رﻣﺰ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
● ﺑﺮ روی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
● وارد ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
● در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ روی دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﻣﺠﺎزی درﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
وارد ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
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