
 آموزش صفحه ثبت نام آنالین

 
مرحله می باشد. 6نالین لیمس شامل صفحه ثبت نام آ  

 قوانین آموزشی: .1
در این مرحله قوانین ثبت نام آنالین به متقاضی نمایش داده 

تا بتواند به  می شود که باید قوانین توسط متقاضی تایید شود
 .مرحله بعد برود

ویندوز منوی قوانین این صفحه را از طریق نرم افزار 
بت نام آنالین میتوانید تنظیمات=<تنظیمات سیستم=<تب ث

 مشخص کنید

 
 

 :اعتبارسنجی .2



 خود را وارد کند  در این مرحله متقاضی باید تلفن همراه
اره پس از وارد کردن تلفن همراه یک کد چهار رقمی به آن شم
کد همراه ارسال می شود که متقاضی برای ادامه مراحل از آن 

 .استفاده می کند

 
کپچا باید کلید ارسال کد   پس از وارد کردن شماره همراه و کد

 تایید زده شود.



 
پس از دریافت کد تاییدیه و وارد کردن آن در کادر مربوطه اگر 
کد تایید به درستی وارد شده باشد مستقیم به مرحله بعد می 

 رود در غیراینصورت با پیغام مناسب مواجه می شود
باید  صورتی که متقاضی بخواهد شماره همراه را تغییر بدهددر 

 از کلید تغییر شماره موبایل استفاده کند.
 

 اطالعات اولیه: .3
در این مرحله یکسری اطالعات مربوط به خود را وارد می کنید 

که مشخص شود متقاضی شرکت در چه دوره و زبان آموزشی ای 
 .هست

روز ماه و سال -نام پدر-جنسیت-خانوادگینام -وارد کردن نام
زبان آموزشی اجباری هست که در کنار هر کدام از گزینه ها -تولد

یک ستاره قرمز رنگ به نشانه اجباری بودن آن ها وجود دارد و 
 مابقی اطالعات اختیاری هست.



متقاضی از گزینه کد معرف میتوانید برای مشخص کردن معرف 
کند. کد معرف همان کد استاندارد  خود به آموزشگاه استفاده

کاربری هست که در نرم (نام کاربری ورود به پورتال و اپلیکیشن)
 افزار ثبت شده است.

گزینه دوره آموزشی براساس رده سنی متقاضی و زبان آموزشی 
و فقط دوره های فعال  انتخاب شده نمایش داده می شود

 .نمایش داده می شود

 
 

 انتخاب مسیر: .4
ت و وارد مرحله متقاضی هدف خود را از ورود به سایدر این 

 .کردن اطالعات مشخص می کند
مسیر وجود دارد که هر کدام از مسیرها با رنگی  4در این مرحله 

 :مجزا مشخص شده اند
مسیر اول برای شرکت در آزمون تعیین سطح آنالین و یا ثبت 

 .نام در نوبت هایی تعیین سطح حضوری آموزشگاه هست



قبال زبان خوانده ام که در تصویر با عنوان " بنفش رنگ کلید
نمایش داده می "میخواهم در آزمون تعیین سطح شرکت کنم

 .شود

 
 

با زدن این کلید صفحه دیگری نمایش داده می شود که 
متقاضی میتواند مشخص کند می خواهد در کدام از تعیین 

 .سطح ها شرکت کند
های تعیین سطح پیش نوبت کلید آزمون تعیین سطح کتبی 

 فرض آموزشگاه را نمایش می دهد.
برای وارد کردن نوبت تعیین سطح پیش فرض از طریق نرم افزار 
ویندوز منوی کاربران=<تعیین سطح=<نوبت تعیین سطح پیش 

 فرض اقدام کنید.
در این قسمت فقط نوبت تعیین سطح هایی نمایش داده می 

 .شود که تاریخ آن ها هنوز نرسیده باشد



 
آزمون هایی را نمایش می کلید آزمون تعیین سطح آنالین کتبی 

 .دهد که متقاضی می خواهد به صورت آنالین در آن شرکت کند
برای وارد کردن آزمون تعیین سطح آنالین کتبی از طریق نرم 

افزار ویندوز=< کاربران=< تعیین سطح =< تعریف آزمون تعیین 
 سطح اقدام کنید.
با زبان آموزشی انتخاب شده در مرحله اطالعات آزمون هایی که 

 .اولیه مطابقت داشته باشند نمایش داده می شود
به متقاضی نمایش داده می سواالت آزمون به صورت تصادفی 

 شود.



 
 

برای شرکت در نوبت آزمون تعیین سطح آنالین شفاهی کلید 
های تعیین سطح که به صورت آنالین و شفاهی با متقاضی 

 ارتباط گرفته می شود استفاده می شود.
آنالین از پلتفرم بیگ بلو باتن و یا که برای برگزاری تعیین سطح 

ادوبی استفاده خواهد شد که در حال حاضر در نرم افزار ویندوز 
 پیش نیاز ها فراهم نشده است.



 
 

هر کدام از تعیین سطح ها که شامل هزینه شود ابتدا باید هزینه 
توسط متقاضی پرداخت شود بعد ثبت نام متقاضی در تعیین 

 .سطح انجام می شود
ا انتخاب هر تعیین سطح اگر هزینه برای تعیین سطح که ب

مشخص شده باشد مرحله بعد که نمایش فاکتور هست نمایش 
ه به درگاه پرداخت هدایت داده می شود که کلید پرداخت دارد ک

 می شود.
 

در کالس و یا پیش ثبت نام در ترم  برای ثبت نام کلید سبز رنگ
 ها استفاده می شود.



 
 

 
نمایش کالس هایی که متقاضی می تواند در آن  تب اول برای
 .ها شرکت کند

زبان آموزشی و رده سنی ای که در -کالس ها براساس دوره
 مرحله اطالعات پایه وارد شده است نمایش داده می شود.



در این قسمت فقط کالس های ترم یک هر دوره به متقاضی 
 نمایش داده می شود.

ش در وبسایت برای کلید نمایهنگام تعریف کالس حتما باید 
 کالس فعال باشد.

و حتما باید بازه تاریخی ثبت نام در کالس مشخص شده باشد 
که این بازه تاریخی را می توان برای یک کالس مشخص کرد و 

 .یا به صورت عمومی برای تمام کالس ها مشخص کرد
برای مشخص کردن بازه ثبت نام برای یک کالس از طریق منوی 

 < کالس ها=< مدیریت کالس ها اقدام کنیدآموزشی=
کالس مورد نظر را جستجو کنید در ستون عملیات لیست کلید 

 سه نقطه زده شود گزینه بازه ثبت نام 
بازه ثبت نام حتما باید برای نحوه ثبت نام اینترنتی مشخص 

 شود.

 



و برای مشخص کردن بازه ثبت نام به صورت عمومی از منوی  
تنظیمات=< تنظیمات سیستم=< تب ثبت نام در کالس اقدام 

 کنید.

 
 

تب رزور برای ترم آینده  برای پیش ثبت نام در ترم یک هر دوره 
استفاده می شود که اگر برای پیش ثبت نام در ترم هزینه 

پرداخت شود بعد در ترم مشخص شده باشد ابتدا باید هزینه 
 پیش ثبت نام می شود.

 
 
 



 
 
 

استفاده می شود که فقط  برای ثبت نام کلید نارنجی رنگ
اطالعات متقاضی در نرم افزار ثبت می شود که باید با آن شخص 

 ارتباط برقرار شود.
اگر برای ثبت نام در آموزشگاه هزینه مشخص شده باشد 

پرداخت کند بعد در آموزشگاه ثبت متقاضی ابتدا باید هزینه را 
برای مشخص کردن هزینه ثبت نام در آموزشگاه از  نام می شود.

طریق منوی تنظیمات=< تنظیمات سیستم=< تب ثبت نام 
 آنالین اقدام کنید.

 
 نام در دوره آفالین استفاده می شود.برای ثبت کلید قرمز رنگ 

 -با توجه به دورهکه با زدن آن کلید دوره های آفالین آموزشگاه 
زبان آموزشی و رده سنی ای که در مرحله اطالعات اولیه انتخاب 

 .شده بود نمایش داده می شود



که اگر شامل هزینه شود ابتدا باید هزینه دوره پرداخت شود بعد 
 ثبت نام متقاضی در دوره آفالین انجام می شود.

 
 

داده می عنوان هر چهار کلیدی که با رنگ های متفاوت نمایش 
شود را میتوان تغییر داد و یا مشخص کرد که کدام کلیدها 

نمایش داده بشوند و کدام نمایش داده نشوند. برای انجام این 
تغییرات از طریق نرم افزار ویندوز منوی تنظیمات=< تنظیمات 

 آنالین اقدام کنید. و پرداخت سیستم=< تب ثبت نام



 
 

کاربری که از طریق این صفحه اقدام به ثبت نام در آموزشگاه می 
کند با نوع کاربری ای که در تنظیمات انتخاب شده است ثبت 

نام می شود. برای مشخص کردن نوع کاربری از منوی 
تنظیمات=< تنظیمات سیستم=< تب ثبت نام و پرداخت آنالین 



 اقدام کنید.

 
 
 


