 .4کد تایید پیامک شده به شماره همراه خود را در این قسمت وارد کنید و دکمه ثبت را بزنید.

 .5در این قسمت روی گزینه معلم کلیک کرده و دکمه ادامه را بزنید.

 .6سپس اطالعات هویتی و تحصیلی خود را وارد کنید و دکمه ثبت را بزنید (.حتما اطالعات مربوط به دبیر بودن خود را تکمیل نمایید و
کد پرسنلی خود را وارد نمایید).

www.nanoclub.ir

 .7پس از این مرحله منتظر بمانید تا توسط کارشناس باشگاه نانو تایید شوید .در صورتیکه نیروی آزاد هستید و شماره پرسنلی ندارید
نامه تایید خود از محلی که در آن تدریس میکنید را به ایمیل  education@nanoclub.irارسال نمایید.
 .8پس از تایید توسط کارشناس باشگاه ،مجدد وارد کارتابل خود در سایت باشگاه نانو شوید و مراحل زیر را جهت ثبت نام در دوره انجام
دهید.
ابتدا در قسمت دورههای آموزشی بر روی گزینه در حال برگزاری کلیک کنید.
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 .9سپس به صفحه زیر هدایت میشوید ،دوره مد نظر خود را انتخاب و بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
قبل از ثبت نام بر روی دکمه مشاهده کلیک نمایید تا روزها و ساعت های برگزاری دوره را بررسی نمایید
بعد از بررسی شرایط کالس ،به صفحه قبلی بازگردید و با کلیک بر روی دکمه ثبت نام در دوره مورد نظر ثبت نام نمایید

 .10پس از آن صفحه زیر به شما نمایش داده میشود که تایید ثبت نام شما میباشد.
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 .11در منوی ثبت نام شده می توانید دوره هایی که در آن ثبت نام کردهاید را ببینید.

 .12پــس از ثبــت نــام و در زمــان تعییــن شــده بــرای شــرکت در دوره پــس از اینکــه بــه صفحــه ثبــت نــام شــده وارد شــدید ،مــی توانیــد
در دوره آنالیــن مربوطــه شــرکت نماییــد .بدیــن صــورت کــه پــس از کیلــک بــر روی گزینــه ثبــت نــام شــده جدولــی بــرای شــما بــاز
میشــود کــه در قســمت توضیحــات دکمــه ورود بــه کالس را مشــاهده مینماییــد.
الف .دقت داشته باشید که لینک دوره فقط در زمان برگزاری فعال خواهد شد
توجــه :در صورتیکــه بــا تلفــن همــراه وصــل میشــوید بــر روی آیکــون "امکانــات حســاب کاربــری" کلیــک نماییــد تــا بتوانیــد گزینــه

ثبــت نــام شــده را مشــاهده نماییــد.
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توجه  :در صورتیکه در هریک از مراحل سوال داشتید با شماره  09104507601یا شماره  02162999060داخلی  2تماس بگیرید.


موفق و پیروز باشید



باشگاه نانو
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