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 -1راهنمای نصب اپلیکیشن :با مراجعه با سایت  lms.smtc.ac.irو یا از طریق  palystoreاپلیکیشن مرکز آموزش مدیریت
دولتی را دانلود و نصب کنید.

 -2راهنمای ثبت نام در اپلیکیشن :پس از نصب اپلیکیشن ،کاربرانی که برای اولین بار وارد سایت شدهاند ابتدا باید از بخش
ثبت نام ،در سایت ثبت نام کنند.
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 شماره همراه شما به عنوان فراموشی رمز و اطالع رسانی فرآیند آزمون مورد استفاده قرار میگیرد به همین دلیل شماره
تماسی را در سامانه قرار دهید که در دسترس باشد و قابلیت دریافت پیامک از سمت سامانه را داشته باشد.
 رمزعبور رقم و یا حروف و یا ترکیبی از هردو میباشد که شما به سلیقه خود انتخاب میکنید پس در انتخاب رمز دقت
کنید و رمز خود را با خاطر بسپارید.
 در نهایت قبل ازاینکه دکمه ثبت نام را بزنید ازصحت اطالعات نوشته شده اطمینان حاصل کنید.
 -3راهنمای ورود به سامانه از طریق اپلیکیشن:
 کاربرانی که در قبال در این سایت ثبتنام کردهاند و آزمون دادهاند دیگر نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
 کاربرانی که قبالدر سایت ثبت نام کردهاند از بخش ورود اقدام نمایند.
ورود به بخش کاربری :نام کاربری (کدملی) و رمز خود (درهنگام ثبت نام تعریف کردید) را وارد کرده و روی گزینه ورود
کلیک کنید.
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 -4خرید و پرداخت الکترونیکی  :پس از ثبت نام اولیه یا ورود به سایت  ،روی بنر دوره مورد نظر در صفحه کلیک کنید تا
وارد دورهها شوید.
دوره یا دورههای مورد نظر را انتخاب کنید و با زدن کلید خرید ،دوره را به سبد خرید اضافه نمایید.
بعد از اضافه شدن محصول در سبد خرید پیام زیر برایتان نمایش داده می شود.

 نکته  :اگر می خواهید دوره دیگری را هم خرید کنید گزینه ادامه خرید را انتخاب کنید ،در غیر این صورت کلید بله را
بزنید.
 تعداد دورههای انتخاب شده و مبلغ نهایی در سبد خرید قابل مشاهده است.
 اگر دورهای را به سبد خرید اضافه کردید ولی در سبد خرید نمایش داده نشده بروزرسانی سبد خرید را بزنید.
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ثبت سفارش :بعد از اینکه اطمینان پیدا کرده که دوره دیگری را نیاز ندارید کلید تکمیل سفارش را بزنید تا درگاههای پرداخت
نمایش داده شود.
نیازی به پرکردن باکس کد تخفیف نیست .این قسمت را خالی نگه دارید.
اطالعات کارت بانکی خود را وارد کرده و کلید پرداخت را بزنید .
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 -5مشاهده محتوای دوره :
پس از تکمیل ثبت نام و پرداخت شهریه دوره ،روی قسمت" درسهای من" کلیک کرده و دورههایی که خریداری کردید را
مشاهده کنید.
 با کلیک روی پوستر دوره  ،محتوا قابل مشاهده است.
 فصل اول :جزوه درسی دوره که جهت دانلود موجود است.
 فصل دوم :ویدیوهای آموزشی که هر ویدیو با  6کیفیت جهت مشاهده در اختیار شما گرفته شده است.
 نکته :در اپلیکیشن امکان دانلود ویدیوها وجود دارد و میتوانید پس از دانلود به صورت آفالین (در قسمت گالری آفالین)
مشاهده کنید.
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 -6شرکت در آزمون
فصل سوم از محتوای هر دوره به آزمون اختصاص دارد .برای شرکت در آزمون هر درس روی آزمون کلیک کنید .شما باید در بازه
زمانی اعالم شده در آزمونها شرکت کنید .در غیر اینصورت با پیغام خطا مواجه خواهید شد.
 نکته :در بازه زمانی اعالم شده در هر ساعتی از شبانه روزمیتوانید وارد سامانه شده و در آزمون شرکت کنید.
درصورتی که در بازه زمانی اعالم شده روی آزمون کلیک کنید مطابق تصویر زیر در صفحه شروع آزمون قرار میگیرید .توجه کنید
با کلیک روی دکمه شروع آزمون یا آزمون مجدد وارد بخش پاسخگویی به سواالت میشوید و پس از آن به اندازه زمان اعالم شده
که در صفحه اطالعات آزمون قابل مشاهده است فرصت خواهید داشت تا به سواالت چهارگزینهای آزمون پاسخ دهید.
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با شروع آزمون ،سواالت مطابق تصویر زیر بر روی صفحه نمایش داده میشوند .پاسخ انتخابی شما به رنگ آبی مشخص خواهد شد.
 تذکر مهم  :چنانچه در این مرحله روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید و یا صفحه آزمون را ببندید امکان بازگشت به
آزمون را نخواهید داشت و یک فرصت آزمون از بین خواهد رفت.
 نکته  :حتما پس از پاسخگویی به سواالت (انتهای آزمون) روی دکمه ثبت آزمون کلیک کنید تا پاسخهای شما در
سیستم ثبت گردد .به نشانگر زمان باقیمانده دقت کنید .چنانچه زمان آزمون منقضی شود امکان ثبت پاسخهای خو را
نخواهید داشت.
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 توجه  :پس از پاسخگویی به یک سوال باید روی دکمه سوال بعدی کلیک کنید چنانچه روی دکمه
پایان آزمون کلیک کنید به منزله اتمام آزمون تلقی خواهد شد و آزمون بسته خواهد شد.
پس از پاسخگویی به سواالت چنانچه از ثبت نتایج مطمئن هستید بله را انتخاب کنید .در صورت انصراف به صفحه پاسخگویی به
سواالت بازخواهید گشت.
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– 7دانلود گواهینامه:
بعد از برگزاری و قبولی در آزمون می توانید گواهینامه خود را از جلسات دوره ،آخرین فصل با عنوان گواهینامه دانلود کنید.
 نکته :دانلود گواهینامه منوط به کسب نمره قبولی در آزمون (کسب حداقل نمره  60از  )100میباشد.
 گواهینامه با فرمت  pdfقابل ارائه به سازمان شما خواهد بود.
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