راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد
دانش آموزان توسط نمایندگان

V10.1

 .1در صورتی که اطالعات ارسالی تائید شود می توانید با نام کاربری و پسورد انتخابی وارد سیستم شوید.
* تذکر :در صورتی که نمی توانستید با نام کاربری و پسورد خود وارد سیستم شوید با استفاده از کد رهگیری وضعیت اطالعات ارسالی مدرسه
خود را بررسی نمایید.

 .5در این مرحله برای مدیر مرکز دسترسی های زیر در دسترس می باشد که در ادامه هر یک را توضیح می دهیم:
 .1ثبت نام دانش اموز در مرکز
 .2انتخاب واحد دانش اموزان

 :1-5ثبت نام دانش اموز در مرکز
با انتخاب این بخش فرمی برای شما نمایش داده می شود که می بایست اطالعات دانش اموز متقاضی ثبت نام در پرتال را در این قسمت وارد
نمایید.

پس از ثبت اطالعات و ارسال فرم ،دانش آموز در سیستم ثبت شده و حال نوبت به انتخاب واحد برای فرد متقاضی می باشد.
 :1-5انتخاب واحد دانش اموزان
با انتخاب این بخش از فیلد های جستجو می توانید نتایح را محدود نمایید تا بتوانید به راحتی دانش اموز مورد نظر را پیدا و انتخاب نمایید.

در این قسمت برای هر دانش آموز ثبت نامی در مرکز شما امکانات زیر در نظر گرفته شده است:
 انتخاب واحد :در این قسمت می توانید با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ثبت نام شده برای دانش اموز دروس مورد نظر را انتخاب
کرده و پس از پرداخت هزینه دروس انتخاب شده ،دانش اموز با استفاده از نام کاربری و پسورد خود بعد از ورود به پرتال قادر به
مشاهده درس های خریداری شده می باشد.
راهنمای انتخاب واحد
با انتخاب هر یک از گزینه ها و کلیک بر روی مرحله بعد می توانید لیست دوره های درسی /آزمون را مشاهده نمایید.

در این مرحله لیست دوره های درسی  /آزمون برای شما نمایش داده می شود و با کلیک بر روی گزینه انتخاب می توانید دوره های مورد نظر
خود را به سبد خرید اضافه نمایید.

در این مرحله مجموع فاکتور صادر شده برای شما نمایش داده می شود.
شما می توانید از  2طریق فاکتور خود را تسویه نمایید:
 -1پرداخت از اعتبار سایت
*تذکر :شما می توانید جهت سهولت در خرید های مجدد ،اعتبار خود را از طریق صفحه مدیریت > تراکنش ها > شارژ حساب
افزایش دهید تا در خرید های بعدی نیازی به اتصال به درگاه بانک نداشته باشید و در طرح های تشویقی ما شرکت کنید.
 -2پرداخت مستقیم  -اتصال به درگاه بانک
شما می توانید با تمامی کارت بانک های عضو شبکه شتاب به صورت مستقیم از سایت خرید نمایید.

 ویرایش :جهت ویرایش مشخصات دانش آموز می باشد.
 نمایش کارت :می توانید از این قسمت فایل چاپی تهیه نمایید و به دانش آموزان خود دهید تا اطالعات خود در سامانه را به صورت
مکتوب همراه داشته باشند.
برای هر مدرسه در پرتال یک آدرس به صورت  number.iranischool.comدر نظر گرفته شده است که این آدرس در
کارت های عضویت ثبت می شود.
 حذف :جهت حذف دانش آموز از مرکز

به کانال تلگرام ما بپیوندید
https://telegram.me/iranischool

راه های ارتباطی:
 ایمیل پشتیبانی سایتsupport@iranischool.com :
 آدرس پرتالiranischool.com :

