راهنمای ثبت نام دوره های آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای عصر اندیشه
باسالم و احترام
مخاطبان ارجمند با سپاس از همراهی شما  ,نکاتی در زمینه نحوه ثبت نام دوره های آموزشگاه آزاد عصر اندیشه
خدمتتان تقدیم می گردد :
 -1جهت ثبت نام در دوره های آموزشگاه عصر اندیشه الزم است ابتدا از صفحه اصلی سایت و بخش ورود به سایت ،
از بخش ایجاد حساب کاربری جدید  ،پس از انتخاب یک نام کاربری و کلمه عبور  ,نسبت به تکمیل فرم مشخصات
اقدام نمایید .
* نام کاربری و کلمه عبور می بایست کد ملی صحیح مخاطب باشد
توجه  :همکاران محترم چنانچه هر یک از اطالعات اصلی ثبت نام همچون نام و نام خانوادگی ,کد ملی و شماره همراه
و سایر اطالعات فردی به صورت نادرست ثبت گردد  ,امکان ویرایش میسر نمی باشد و مالک صرفا اطالعات ثبت
شده در سامانه است  .لطفا در وارد نمودن اطالعات دقت فرمایید .
* بدیهی است در صورت ثبت اطالعات نادرست توسط مخاطب  ،هیچ گونه مسئولیتی برعهده موسسه نبوده و
اطالعات ثبت شده در گواهینامه قابل تغییر نمی باشد .
 -2پس از عضویت در سایت و تکمیل اطالعات ثبت نام  ,شما می توانید از صفحه اصلی سایت با انتخاب دوره
آموزشی مورد نظر نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایید .
 -3در صورتی که شما پیش از این در سامانه حساب کاربری ایجاد کرده اید و در دوره ثبت نام داشته اید  ،هنگام
تکمیل مجدد فرم با خطا مواجه خواهید شد  ،بنابراین نیازی به ساخت حساب کاربری جدید نبوده و شما می توانید با
همان نام کاربری و کلمه عبور پیشین خود وارد شوید .
 -4پس از پرداخت شهریه از طریق درگاه اینترنتی دوره مستقیما فعال گشته و شما می توانید از قسمت دوره ها
نسبت به دریافت و مطالعه محتوا دوره اقدام نمایید .
* مخاطبان ارجمند توجه نمایید زمان برگزاری و استفاده از دوره ها پس از پرداخت شهریه و ثبت نام در دوره به مدت
 30روز است و در صورت عدم شرکت در آزمون ها بر اساس زمانبندی اعالم شده  ،امکان برگزاری آزمون مجدد میسر
نمی باشد .
توجه  :پس از ثبت نام مخاطبان محترم می توانند در طول  30روز زمان برگزاری دوره  ،محتوای دوره را مطالعه و
مشاهده و پس از دو مرتبه امکان شرکت در آزمون آزمایشی جهت آشنایی و آمادگی با فضای آزمون  ،در آزمون پایانی
دوره شرکت نمایند .
* تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون پایانی دوره برای هر مخاطب  3مرتبه است و حداقل نمره قبول در هر یک از دوره
ها  12از  20می باشد .

 -5در پایان گواهینامه رسمی و معتبر آموزشگاه عصر اندیشه برای هر دوره به صورت الکترونیکی از طریق سامانه
صرفا برای فراگیرانی که در آزمون پایانی دوره ها شرکت و نمره قبولی را کسب نموده اند  ،صادر خواهد شد که از
طریق سامانه آموزشگاه قابل استعالم است .
* بارگذاری عکس  3*4مخاطب برای دریافت گواهینامه دوره الزامی است .
 -6مخاطبان ارجمند ساکن استان تهران که تمایل به شرکت در آزمون کتبی و عملی سازمان فنی و حرفه ای و دریافت
گواهینامه مهارتی فنی و حرفه ای را دارند می توانند اطالعات کامل خود را به پشتیبانی آموزشگاه ارسال نمایند تا جهت
ثبت نام در آزمون رسمی سازمان فنی و حرفه ای و دریافت کارت آزمون ایشان اقدام گردد .
 -7مخاطبان گرامی ضروری است پیش از اقدام به ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام و اطالعات درج
شده در سامانه اقدام نمایید  ،زیرا پس از ثبت نام در دوره و واریز شهریه امکان انصراف و بازگشت وجه میسر نمی
باشد .

* نشانی سامانه رسمی آموزشگاه جهت ثبت نام و شرکت در دوره و آزمون ها
https://maharat.asreandishelms.org
* نشانی صفحه رسمی آموزشگاه در اینستاگرام
https://www.instagram.com/asreandishe_lms
* شماره پشتیبانی واتساپ 09394079074 :

باسپاس فراوان از همراهی همیشگی شما عزیزان

