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میشتحزیز



در سایت میستحریر
ثبت وام



ضزيع فزآیىذ ثبت وام در صفحٍ اصلی

بعذ اس تىویل اطالعات باال بزای ثبت  
.ًام رٍی ایي دووِ ولیه وٌیذ



تائیذ دریافت اطالعات ي دریافت کذ فعال ساسی



ومًوٍ ایمیل فعالساسی



ومًوٍ ایمیل فعالساسی

بزای فعال ساسی ایویل رٍی ایي  
آیىَى ولیه وٌیذ



يیزایص اطالعات کاربزی





بخش کاربران

کىتزل پىل اصلی



بِ “ خاًِ”در ّز هزحلِ هی تَاًیذ با ولیه رٍی گشیٌِ 
طفحِ اطلی در پٌل هذیزیت باسگزدیذ

صفحٍ اصلی مذیزیت



صفحٍ اصلی مذیزیت

ایجاد دٍرُ جذیذ



ایجاد جلسِ جذیذ هستمل اس یه دٍرُ خاص

صفحٍ اصلی مذیزیت



هشاّذُ دٍرُ ّای ایجاد شذُ تَسط واربز

صفحٍ اصلی مذیزیت



لیست جلسات هستمل بذٍى ًیاس بِ دٍرُ ای هشخض

صفحٍ اصلی مذیزیت



در سایت میستحریر

ثبت ديرٌ جذیذ



صفحٍ اصلی مذیزیت ديرٌ َا

ولیه وٌیذ“ دٍرُ جذیذ”رٍی آیىَى 



ثبت وام ديرٌ جذیذ

هشخض وزدى اطالعات هزتبط با دٍرُ جذیذ هَرد ًیاس



تعییه جلسات ديرٌ ثبت ضذٌ

ّز دٍرُ شاهل یه یا چٌذیي جلسِ هی باشذ،  
بزای افشٍدى جلسات بِ دٍرُ هَرد ًظز رٍی  

.آیىَى فَق ولیه وٌیذ



ثبت جلسٍ جذیذ بزای یک ديرٌ

افشٍدى ًام جلسِ



لیست جلسات مطخص ضذٌ

لیست جلسات افشٍدُ شذُ



برای هر دوره

سمان بىذی جلسات



بزای هشخض وزدى سهاى آغاس ٍ پایاى جلسِ هزتبط 
.رٍی ایي گشیٌِ ولیه وٌیذ

سمان بىذی جلسات



سهاى هَرد ًظز بزای جلسِ را هشخض وٌیذ ٍ رٍی  
.تیه سبش رًگ ولیه وٌیذ

سمان بىذی جلسات



بزای حذف یا . سهاى جلسِ ثبت شذُ
.اطالح آى رٍی ایي آیىَى ولیه وٌیذ

سمان بىذی جلسات



برای شرکت در دوره

دعًت اس دیگزان



ارسال دعًتىامٍ

رٍی گشیٌِ دعَتٌاهِ در هٌَی اعضاء  
.دٍرُ ولیه ًوائیذ



وگارش ایمیل داوطجًیان

ایویل افزاد هَرد ًظز بزای شزوت در والس را پشت سز  
ّن ٍارد وزدُ ٍ با ٍیزگَل جذا ًوائیذ



تائیذ ارسال دعًت وامٍ



برای دانشجویان

ثبت وام در ديرٌ



ديرٌومًوٍ ایمیل دعًت وامٍ ضزکت در 
در میل باکس داوطجًیان

در طَرت عذم عضَیت در هیشتحزیز، ابتذا 
.بایذ هتماضی در سایت ثبت ًام ًوایذ



يريد اطالعات کاربزی



تائیذ دریافت اطالعات ي دریافت کذ فعال ساسی



ومًوٍ ایمیل فعالساسی





ثبت وام در ديرٌ مطخص



ومًوٍ ایمیل دعًت وامٍ ضزکت در ديرٌ

بزای عضَیت در دٍرُ دعَت شذُ اس سَی  
در ایویل “ ثبت ًام دٍرُ”استاد رٍی آیىَى 

.ارسالی اس سَی استاد ولیه ًوائیذ



وام ي اطالعات ديرٌ مًرد وظز



تکمیل لیست ديرٌ َای درخًاستی



اوتظار بزای تائیذ استاد

بعذ اس ثبت ًام داًشجَ در دٍرُ هَرد ًظز، ٍی  
.بایذ هٌتظز تائیذ ًْایی اس سَی استاد باشذ



تائیذ در خًاست تًسط استاد

تائیذ ًْایی ثبت ” استاد بعذ اس ٍرٍد بِ داشبَرد خَد با پیغام 
ٍی با ٍرٍد بِ ایي  . هَاجِ هی شَد“ ًام داًش آهَساى جذیذ

.بخش تماضاّای ثبت ًام را تائیذ هی وٌذ



تائیذ در خًاست تًسط استاد

با ولیه  . ایي واربز هٌتظز تائیذ است
رٍی ایي دووِ، ثبت ًام ٍی هَرد تائیذ 

.لزار هی گیزد



تائیذ در خًاست تًسط استاد

ثبت ًام واربز هَرد تائیذ استاد لزار 
.گزفتِ است



حذف یک داوص آمًس

در طَرت ًیاس بِ حذف واربز، با ولیه رٍی  
ایي دووِ اس دٍرُ بِ ول حذف ٍ ٍی اجاسُ  

.ٍرٍد بِ جلسات دٍرُ را ًخَاّذ داشت

بزای تعلیك عضَیت یه داًشجَ در  
دٍرُ هَرد ًظز رٍی آیىَى فَق هجذدا  

.ولیه ًوائیذ تا بِ شىل سیز تغییز وٌذ



مذیزیت پزداخت



جْت خزیذ سزٍیس ّای والس هجاسی اس 
.استفادُ ًوائیذ“ هذیزیت پزداخت”لسوت 

تمذیذ ي خزیذ سزيیس کالس مجاسی



ابتذا همذار سهاى هَرد ًیاس بزای بزگشاری 
.والسْای خَد را اًتخاب وٌیذ

اوتخاب سزيیس مًرد وظز



بعذ اس بزرسی دلیك هَضَعات سزٍیس هَرد ًظز 
ولیه وزدُ ٍ هزاحل پزداخت “ پزداخت”رٍی گشیٌِ 

.را اس طزیك سایت پارس پال، اًجام دّیذ

بزرسی وُایی ي ضزيع مزاحل پزداخت



دلت وٌیذ وِ ًام سایت پذیزًذُ 
باشذ“ هیشتحزیز”

مزحلٍ ايل پزداخت



مزحلٍ ديم پزداخت



اوٌَى همذار سهاى ٍ ساعت تعییي شذُ بِ پٌل  
.واربزی شوا اضافِ گزدیذُ است

در طَرتیىِ توایل بِ خزیذ ساعت اضافی در باسُ سهاًی اًمضاء  
تَجِ داشتِ . اشتزان خَد داریذ هی تَاًیذ اس فیلذ رٍبزٍ استفادُ ًوائیذ

.باشیذ وِ سهاى هظزف ًشذُ در سهاى اًمضاء اشتزان طفز خَاّذ شذ

اطالعات اضتزاک ي خزیذ ساعت اضافٍ



آغاس جلسٍ یک ديرٌ



آغاس جلسٍ مًرد وظز

ٍرٍد بِ جلسِ ایي با ولیه بز رٍی 
.دٍرُ آغاس خَاّذ شذ



بارگذاری صفحٍ



يريد بٍ محیط کالس مجاسی


