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راهنمای ثبت نام و شرکت در کارگاه آمادگی المپیاد
.1

ابتدا وارد سایت  nanoclub.irشوید

.2

روی دکمه ورود به حساب کاربری کلیک نمایید  .سپس به صفحه ورود به سایت هدایت میشوید

.3

نام کاربری شما  ،همان شماره موبایلی است که با آن در المپیاد ثبت نام نمودهاید .اگر آن را نمیدانید روی دکمه فراموشی نام کاربری کلیک کرده و پس
از پر کردن اطالعات مربوطه نام کاربری برای شما نمایش داده خواهد شد

.4

پسورد کد ملی شماست

.2

پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور و زدن دکمه ورود به پنل کاربری خود (داشبورد) منتقل می شوید

.0

در پایین پنل کاربری روی منوی همه دوره ها کلیک کنید تا دوره های موجود برای ثبت نام را ببینید

.2

قبل از ثبت نام بر روی دکمه مشاهده کلیک نمایید تا روزها و ساعت های برگزاری دوره را بررسی نمایید

.8

بعد از بررسی شرایط کالس ،به صفحه قبلی بازگردید و با کلیک بر روی دکمه ثبت نام در دوره مورد نظر ثبت نام نمایید

.9

در منوی ثبت نام شده می توانید دوره هایی که در آن ثبت نام کرده اید را ببینید

 .16برای شرکت در دوره پس از اینکه به صفحه ثبت نام شده وارد شدید ،می توانید در دوره آنالین مربوطه شرکت نمایید.
.a

دقت داشته باشید که لینک دوره فقط در زمان برگزاری فعال خواهد شد

 .11پس از اتمام دوره می توانید از طریق پنل کاربری و منوی آزمون های دوره در آزمون دوره نیز شرکت نمایید.

توجه  :در صورتیکه در هریک از مراحل سوالی داشتید با شماره  90590191195تماس بگیرید
امیدواریم با شرکت در این دوره ها هر چه بیشتر برای المپیاد نانو آماده شوید
باشگاه نانو

