فایل راهنمای استفاده از سامانه ی ثبت نام آنالین فروشگاهی رویش
*هر واحد پس از وارد کردن آدرس دامنه ی خود در نوار آدرس وارد صفحه ذیل می شوید:

در این صفحه یک قسمت فیلتر جستجوی دوره دارد که می توانید بر اساس گزینه های مورد نظر عملیات
جستجوی دوره را انجام داد و یا در زیر این قسمت لیست دوره ها به صورت فروشگاهی با سبد خرید وجود دارد.

پس از اینکه روی این آیکن کلیک کنید صفحه ی لودینگ نمایش داده می شود :

اگر روی قسمت لیست دوره ها روی هر کدام از دوره ها  ،آیکن ثبت نام کلیک کنید دوره ی مربوطه به سبد
شما اضافه می شود و پیغام دوره با موفقیت ثبت گردید ظاهر می شود و در سبد دوره های منتخب به تعداد
نمایش داده می شود و در زمانی که روی دکمه ی ثبت نام کلیک کنید بعد از لودینگ پیغام زیر ظاهر می گردد:

اگر روی این دکمه کلیک کنید به صفحه ی بعد جهت تایید دوره می روید در واقع مثل اینکه روی دوره های
منتخب در سبد خرید کلیک کرده اید ولی اگر می خواهید عالوه بر این دوره دوره های دیگری نیز به سبد
خرید اضافه کنید باید روی دکمه ی میخواهم ادامه دهم بروید.

در این قسمت تمام جزئیات مربوط به دوره نمایش داده می شود و همینطور دوره های مرتبط را به شما
پیشنهاد می دهد.

* روی دوره های منتخب یا مشاهده لیست دوره های منتخب که کلیک کنید به صفحه ذیل می روید که در
اینجا دوره هایی که به سبد خرید افزوده بودید به همراه هزینه ی دوره نمایش داده می شود که قابلیت حذف
دارد و می توان اطالعیه ها و مقرارت آموزشی را در زیر این دوره ها مشاهده کنید و در پایین آن جمع هزینه
دوره ها ی منتخب نمایش داده می شود.

با کلیک برروی این آیکن وارد مرحله ی اعتبار سنجی فراگیر می شوید که اگر قبال در سامانه بودن کد ملی را
وارد و ورود را می زنید در غیر اینصورت به عنوان فراگیر جدید باید ثبت نام اولیه جهت درج مشخصات انجام
پذیرد.

با فشردن این آیکن به صفحه ای وارد می شوید که مشخصات فردی فراگیر باید وارد شود همچنین قسمت
آپلود مدارک که تا پنج فایل یا اگر فشرده کنید نامحدود می توانید فایل بارگزاری کنید و کارشناس در پنل خود
این مدارک را که می تواند اسکن شناسنامه  ،کارت ملی  ،مدرک تحصیلی  ،کارت شناسایی شغلی و همچین در
صورت لزوم می توانید تصویر فیش پرداختی یا تصویر کد ارجاع را درزمان ثبت نام آنالین برای کارشناس ارسال
کند.
*همچنین در قسمت بررسی کد تخفیف کد مربوطه را وارد و پس از بررسی در شهریه لحاظ می گردد و در
قسمت جمع هزینه دوره های منتخب ردیف مبلغ تخفیف درج می گردد.

پس از تکمیل این صفحه و کلیک روی آیکن پرداخت و ثبت نهایی به صفحه درگاه و مرحله ی آخر می رسید
که بعد از فشردن دکمه ی پرداخت در صورتیکه تراکنش موفقیت آمیز باشد پیغام ظاهر می شود و رسید ثبت
نام صادر می گردد.

