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برای استفاده از سامانه آموزشی ابتدا با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم شوید. اگر تاکنون نام کاربری و کلمه 

زشی کلیک کنید. بعد از اولین عبور از سیستم دریافت نکرده اید در منوی سمت چپ روی گزینه ثبت نام دوره های آمو

ثبت نام به طور خودکار به لیست دانشجویان آموزشگاه اضافه خواهید شد. نام کاربری شما )کدملی( و کلمه عبور شماره 

 شناسنامه خواهد بود که برای شما به صورت پیامک ارسال می شود.

 صفحه اصلی

های آنالین را مشاهده و به صورت میانبر در الس لیست ک همان طور که در صفحه زیر مشاهده می کنید. در صفحه اصلی

 اختیار خواهید داشت.

 و برای حضور در کالس مجازی فقط کافیست به روی عنوان کالس مورد نظر کلیک کنید.

درقسمت لیست پیام ها: پیام های داخلی نرم افزار را مشاهده خواهید کرد. در ادامه به معرفی منوهای محیط کاربری می 

 ردازیم.پ

 

 ورود به سامانه مجازی

برای حضور در آزمون آنالین و یا فعالیت هایی نظیر ارسال تکلیف، ... در صورت تعریف شدن برای درس خاص از 

 طریق این لینک به قسمت تکمیل فعالیت ها وارد خواهید شد.



 

 اطالعات پایه

 مشخصات کاربری دانش پژوه و تصویر مدارک 

 

 خالصه وضعیت تحصیلی

تصویری که مشاهده می کنید دراین قسمت خالصه وضعیت تحصیلی خود را مشاهده خواهید کرد که می  طبق

 توانید در آن خروجی اکسل یا نسخه چاپی دریافت کنید.



 

 خالصه وضعیت مالی

گزارش گردش مالی خود را براساس تاریخ و با ذکر توضیحات در این قسمت مشاهده خواهید کرد و می توانید از آن 

 روجی اکسل یا نسخه چاپی تهیه کنید.خ

 باانتخاب گزینه انتخاب ستون می توانید ستون های نمایش داده شده را به دلخواه خود تنظیم کنید.

 



 برنامه هفتگی

درقسمت برنامه هفتگی، شما می توانید برنامه هفتگی خود را براساس درس ثبت نامی مشاهده کنید. می توانید تعداد 

داده شده را تنظیم کنید، ستون ها را برای نمایش انتخاب کنید، خروجی اکسل یا نسخه چاپی تهیه رکوردهای نمایش 

 کنید.

 

 برنامه امتحانی

این قسمت مشابه برنامه امتحانی را براساس درس مورد نظر یا همه دروس را مشاهده کنید / ستون انتخاب کنید/ 

 م کنید و در نهایت نسخه چاپی یا خروجی اکسل تهیه کنید.نسخه چاپی بگیرید / تعداد رکورد درهرصفحه را تنظی



 

 کارنامه

در این بخش ابتدا درس مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از انتخاب درس کارنامه مربوط به درس را مشاهده 

ست خواهید کرد. می توانید در همین قسمت اعتراض به نمره را ثبت کنید یا درخواست صدور گواهینامه یا درخوا

 صدور گواهی شرکت در دوره را ثبت کنید.

 



 آموزش آنالین

فعالیت هایی از جمله تکلیف در این قسمت تکمیل خواهید کرد. برای این کار ابتدا گزینه آموزش آنالین و بعد فعالیت 

آپلود فایل  تکلیف را انتخاب کنید و با کلیک روی گزینه تکمیل/ ویرایش می توانید فعالیت مذکور را انجام دهید و با

 های خود فعالیت شما برای استاد مربوطه ارسال خواهد شد.

 

 مالی 

برای تسویه بدهی خود و ثبت پرداخت آزاد مانند پرداخت آنالین وسط ترم و ثبت واریزی اینترنتی ازاین گزینه 

 استفاده کنید.



 

 پیام ها

 پیام های دریافتی آموزشی خود را دراین قسمت مشاهده خواهید کرد.

 



 عیت حضور وغیابوض

حضور و غیاب شما به صورت ثبت شده در سیستم می باشد را در این قسمت مشاهده خواهید کرد. و می توانید 

 لیست را بر اساس درس فیلترکنید، چاپ کنید، خروجی اکسل بگیرید یا ستون ها را برای نمایش انتخاب کنید.

 

 مرکز دانلود فایل

سط اساتید و یا آموزشگاه را دراین قسمت مشاهده خواهید کرد. شما می توانید فایل های به اشتراک گذاشته شده تو

این لیست را براساس گزینه های باالیی شامل انتخاب مرکز/ ترم/ گروه آموزشی و درس فیلترکنید بعد از مشاهده 

 لیست برای دانلود فایل روی گزینه دانلود در ردیف فایل مربوطه کلیک کنید.



 

 ثبت نام

رود به مراحل ثبت نام از این گزینه استفاده کنید. ثبت نام در سه مرحله انتخاب درس / پرداخت وجه / رسید برای و

پرداخت تکمیل می گردد. چنانچه تخفیف برای شما درنظر گرفته شده باشد می توانید کد مربوطه را درقسمت 

طور خودکار در پرداختی شما اعمال شود. که پرداخت اعمال کنید یا اینکه ممکن است تخفیفات از سوی دانشگاه به 

 در این صورت نیازی به اضافه کردن کد نیست.

 



 کالس غیرحضوری

کالس های غیر حضوری )آنالین( شما در این قسمت قایل دسترسی هستند و برای عملیاتی نظیر ورود کالس/ 

صورت چاپی یا فایل اکسل می نمایش فایل ضبط شده کالس/ گزارش گیری از حضورتان در کالس های مجازی به 

 توانید ازاین قسمت استفاده کنید.

 ارزشیابی و نظرسنجی 

 شرکت در فرم های ارزشیابی و یا نظر سنجی های برگزار شده در آموزشگاه را در این قسمت دارید . 

ذخیره ارسال  برای این کار ابتدا ارزشیابی مربوطه را انتخاب کنید و سپس جواب های خود را با کلیک روی دکمه

 نمایید.

 




