 .7فصل هفتم

راهنمای سیستم الکترونیک
عضویت در سایت
.7.1
جهت عضویت در سایت در صفحه اول منوی فرمها گزینه فرمها را انتخاب کنید و به صفحه فرمعا بروید .در صیفحه
فرمها به شکل زیر فرم عضویت در سایت را انتخاب کنید در شکل زیر

در صفحه اول عضویت در سایت شماره ملی خود را جستجو کنید .ممکین اسیت قیبال اطالعیات شیما در سیسیتم شیبدیز
ثبت شده باشد .مثال هنرجویان اسامی آنها توسط منشی قبال در سیستم وارد شده .در صورت وجود میتوانید مشخصات
خود را ببینید در غیر اینصورت میتوانید اطالعات خود را شخصا وارد کنید و در نهایت عضو شوید.
بسیار مهم است که اقدام به جسیتجوی شیماره ملیی خیود نماییید چنانچیه اشیتباها شیماره ملیی شیما قیبال وارد شیده باشید و
جستجو را انجام ندهید و اقدام به ایجاد مجدد اطالعات نمایید بیا مشیکالت غییر قابیل پییش بینیی مواجیه خواهیید شید .در
این صورت به مدیر سایت با ایمیل  info@shabdizmusic.comاطالع دهید.
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ادامه را بزنید .در شکل باال
 کد ملی انتقال داده شده که به عنوان نام کاربری استفاده میشود و برای خود ایجاد رمز نمایید.
 رمز میبایستی حد اقل  7کاراکتر شامل حد اقل یک عدد ،یک کاراکتر خاص مانند !@ ^%$#باشد.
 تایید رمز مشابه وارد کنید.
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 یک سوال امنیتی برای خود بسازید .و جواب آنرا بنویسید .ایین سیوال بعیدا اگیر رمیز خیود را گیم کنیید از شیما
پرسیده میشود و فقط با وارد کردن جواب صحیح میتوانیید رمیز خیود را بازییابی کنیید .توجیه کنیید کیه بیه دلییل
امنیت مدیر سایت نیز قادر به بازیابی رمز شما نیست در صورت مشکل میبایستی آی دی شیما حیذف و مجیدد
ایجاد شود.
در شکل صفحه بعد اطالعات خود را وارد کنید .بسیار مهم است که تایید را در خاتمه بزنید وگرنه اطالعات شیما
بییه آی دی شییما وصییل نشییده و در سیسییتم خلییل ایجییاد میکنیید .در اییین صییورت سییریعا بییه مییدیر سییایت بییا ایمیییل
 info@shabdizmusic.comاطالع دهید.
در مرحله بعد فقط پایان کار است .و میتوانید از آی دی خود استفاده کنید.
 نکته اینکه افرادی که قبال اطالعاتشان از طریق سایت ثبت نشده و خیود جدییدا اقیدام بیه ثبیت نیام کیرده انید
میایستی به آموزشگاه اطالع دهند تا در تایید آی دی ایشان اقدام شود.
 در صورت وارد کیردن بییش از  5بیار رمیز اشیتباه سیسیتم بلیوک میشیود .لیذا بیه ایمییل بیه میدیر سیایت در
اینمورد اطالع دهید.
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راهنمای پرتال هنرجویان
.7.2
هنرجویان محترم شبدیز از گزینه سمت راست میتوانند به "پرتال هنرجوییان" وارد شیوند .همچنیین میتواننید بیا انتخیاب
فروشگاه آثار موسیقی و سپس انتخاب آثار با استفاده از آی دی شخصی خود اقدام به فروش آثار خود نمایند.
در صفحه اول سایت هنرجو امکانات پرتال هنرجویان به شرح زیر است:
 دسترسی به اطالعات پرسنلی
 ثبت نام در کالس
 دسترسی به نمرات وارد شده خود توسط مربی
 دسترسی به مطالب درسی که مربی برای ایشان فراهم آورده
 دسترسی به حسابهای مالی خود
 دریافت کدهای تخفیف
 فروش آثار موسیقی خود
در یافت اطالعات باال بجز فروش آثار ،بسیار آسان است و عملیات خاصی را نییاز نیدارد لیذا از ذکیر آنهیا خیود داری
میکنیم .فروش آثار در فصل بعد آورده شده.
 .7.2.1تخفیفهای شبدیز
 هر هنرجو میتواند بر روی پرتال خود کد تخفیف دریافت کند .سپس با دریافت بروشور آموزشیگاه آنیرا پخیش
کرده و و هنرجوی که بروشور را به آموزشگاه میآورد هم خود هم صاحب کد (شما) شامل تخفیف میشود.
 کد تخفیف دارای محدودیت زمانی و محدودیت تعداد میباشد که در سایت درج شده.
 برای ورود به این قسمت از منوی باالی صفحه گزینه تخفیفها را انتخاب کنید و به صیفحه برویید .سیپس تعیداد
کد مورد نظر تا حد اکثر ظرفیت را تایپ کنید و کد دریافت شده را بر روی بروشور بنویسید.
 بروشور را از آموزشگاه همچنین سایت در قسمت فرمها میتوان دریافت کرد.
 فقط تا زمان انقضاء کد یکبار میتوان کد را دریافت کرد
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