راهنمای ثبت نام
 در بخش "ثبت کاربر جدید" اطالعات خود را به صورت کامل و دقیق وارد کنید.
 در این قسمت توضیحات مشخصا در هر فیلد داده شده است. -رمز عبور ترکیبی یعنی استفاده از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و کاراکتر های خاص مانند  #و @

 یک نمونه از اطالعات رر شده برای ثبت کاربر

 بعد از ثبت کاربر جدید به صفحه "ورود" هدایت می شوید.
 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید. اگر نام کاربری یا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید به توضیحات بخش "فراموشی رمز عبور" در زیر صفحه ورودمراجعه کنید.

 بعد از ورود به رنل کاربری به صفحه ثبت نام دوره ها منتقل می شوید.
 برای ثبت نام هر دوره روی دکمه "ثبت نام" آن دوره کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای ثبت نام در دوره های "وفور مشاهده گری" و "وفور همراه گروهی" الزم است حتما دوره"وفور رایه" را به اتمام رسانده باشید.
 -لطفاً در هر مرحله از ثبت نام توضیحات مرتبط با آن مرحله که در باالی صفحه آورده شده است را به دقت مطالعه کنید.

 برای مثال ثبت نام در دوره "وفور رایه" را در ادامه مشاهده می کنید.
 صفحه اول مربوط به اطالعات ررداخت و حسابداری است که الزم است قبل از شروع ثبت نام به توضیحات باالی اینصفحه عمل کنید و رس از وارد کردن اطالعات دکمه "ثبت اطالعات" را بزنید.

 در صفحه بعدی از شما خواهیم خواست تا اطالعات وارد شده را تأیید کرده و دکمه "ثبت اطالعات" را بزنید.

 در مرحله بعد الزم است به  11سوال به صورت تشریحی و شفاف راسخ دهید .راسخ به این سواالت ما را در ارائه خدمات
بهتر یاری می کند.
 -در جواب سواالت تشریحی اگر موردی برای شما موضوعیت ندارد بنویسید "ندارم" و آن را خالی نگذارید.

 در این مرحله الزم است تا اطالعات وارد شده در فرم قبل را تأیید کنید.

 در مرحله بعد از شما در مورد نحوه آشنایی با دوره سوال می شود.

 در مرحله بعد الزم است به ررسشنامه روانشناسی که شامل  175سوال تستی دو گزینه ای می باشد به دقت و با حوصله
راسخ دهید.

 در مرحله بعدی ثبت نام دوره "وفور رایه" الزم است تا ررسشنامه روانشناسی دیگری با  27سوال تستی رنج گزینه ای را
راسخ داده و دکمه "ثبت اطالعات" را بزنید.

 در این مرحله و مرحله بعد شما با قوانین اولیه ورود به دوره آشنا می شوید .لطفاً به دقت مطالعه کرده و سپس "تأیید" و
دکمه "ثبت اطالعات" را بزنید.

-

 در آخرین مرحله از ثبت نام آنالین دوره "وفور رایه" از شما خواسته می شود تا زمانی را برای مصاحبه حضوری انتخاب و
ثبت کنید.
 در نظر داشته باشید که ثبت نام آنالین یا حضوری به معنی ثبت نام قطعی نبوده و انجام مصاحبه حضوری ضروریمی باشد.
 -لطفاً به توضیحاتی که در مرحله "انتخاب زمان مصاحبه" وجود دارد دقت نمایید.

 رس از ثبت زمان مصاحبه با ریغام زیر مواجه می شوید که به معنی ثبت نام موفق شما می باشد.
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