راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﺴﺎﯾﺖ
آدرس وﺑﺳﺎﯾت  www.shabdizmusic.comﻣﯾﺑﺎﺷد .و ھﻧرﺟوﯾﺎن ﭘس از اﯾﺟﺎد ﻋﺿوﯾت و
ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن دﺳ��ﺗرﺳ���ﯽ داﺷ��ﺗﮫ ﺑﺎﺷ���ﻧد .وﺑﺳ��ﺎﯾت ﺑﮫ طور ﻓﺻ���ل وار ﺷ���ﺎﻣل
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾر اﺳت.
•
•
•
•
•
•
•

دﺳﺗرﺳﯽ و وﯾراﯾش اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
دﺳ���ﺗرﺳ���ﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣوزﺷ���ﯽ ﺷ���ﺎﻣل ﻣطﺎﻟب درﺳ���ﯽ ﺑﮫ ﺻ���ورت ﻓﺎﯾﻠﮭﺎی ﺻ���وﺗﯽ،
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﻓﯾﻠم و ﻏﯾره.
ﻣﺷﺎھده ﻧﻣرات ﺧود ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﻣرﺑﯽ ﺑﮫ ھﻧرﺟو داده ﻣﯾﺷود
ﻣﺷﺎھده ﺣﺿور و ﻏﯾﺎﺑﮭﺎی ﺧود
ﻣﺷﺎھده ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧود ﺑﺎﺑت ﮐﻼﺳﮭﺎ
طرﺣﮭﺎی ﺗﺧﻔﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳ�ﺗﯽ ﺑﺻورت آﻧﻠﯾن ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﺎﻧﻧد اﺧذ آﻧﻠﯾن
ﮐدھﺎی ﺗﺧﻔﯾف
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻼس و ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ آﻧﻠﯾن )ﺗﺎ آﺧر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود(

ﺑرای دﺳ��ﺗرﺳ��ﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣوزﺷ���ﮕﺎه اطﻼﻋﺎت ﺷ��ﻣﺎ را ﻗﺑﻼ وارد ﮐرده و ﺷ���ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از
ﺷ����ﻣﺎره ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐد ﮐﺎرﺑری ) (IDاﺳ����ﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻟذا ﻣراﺣل زﯾر را ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم
اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 -1ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت آﻣوزﺷﮕﺎه ﺑروﯾد www.shabdizmusic.com
 -2ﮔزﯾﻧﮫ ﻋﺿوﯾت در ﺳﺎﯾت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
 -3در ﺻﻔﺣﮫ اول ﺷﻣﺎره ﻣﻠﯽ ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود
 -4ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
 -5در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷ��ﻣﺎره ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐد ﮐﺎرﺑری ﺑﻧوﯾﺳ��ﯾد ،ﯾﮏ رﻣز ﺷ��ﺎﻣل ﺣد اﻗل 7
ﺣرف ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳ��ﺗﯽ ﺷ��ﺎﻣل ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﻋدد و ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺗر ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻧد *&^@#$%
و ﻏﯾره ﺑﺎﺷ�������د .ﯾﮏ ﻋﺑﺎرت ﺳ�������وال اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ ﺟواب ﺑﮫ آن ﺑدھﯾد .اﯾن
ﻋﺑﺎرت ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣز در آﯾﻧده در ﺻ���ورت ﻣﻔﻘود آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرود ﻟذا ﺟواب را
ﺑﮫ ﺧواطر ﺑﺳ��ﭘﺎرﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳ��ﺎﯾت از درﺟﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳ��ت
ﻟذا ﭘﺳ��ورد ﺑﮫ ﺣروف ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ��ﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳ��ﯽ ﺣﺳ��ﺎس اﺳ��ت ﭘس
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻗت رﻣز را وارد ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن در آﯾﻧده وارد ﮐردن ﭼﻧدﺑﺎره اﺷ��ﺗﺑﺎه رﻣز ﺛﺑت

ﺷ��ده و آی دی ﺷ��ﻣﺎ ﺑﻠوک ﻣﯾﺷ��ود .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﻣﯾل اﺟﺑﺎری اﺳ��ت .ﻗﺑل از آن اﯾﻣﯾل
ﺧود را آﻣﺎده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
 -6ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
 -7در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد اطﻼﻋﺎت ﺷ���ﺧﺻ���ﯽ ﺧود ﮐﮫ ﺗوﺳ���ط آﻣوزﺷ���ﮕﺎه وارد ﺷ���ده را ﻣﯾﺗواﻧﯾد
اﺻﻼح ﮐﻧﯾد .در آﺧر ﺣﺗﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد را ﺑزﻧﯾد وﮔرﻧﮫ ﮐد ﮐﺎرﺑری ﺷﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻣﯾﺷود.
 -8ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد را ﺑزﻧﯾد و اﺗﻣﺎم
 -9در ھر ﺑﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﮔزﯾﻧﮫ ﭘرﺗﺎل ھﻧرﺟوﯾﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و آی دی )ﺷﻣﺎره
ﻣﻠﯽ( و رﻣز ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد ،و ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
•

•

•
•

اﯾن ﺳﺎﯾت ﻓﻘط از اول ﻓروردﯾن  94راه اﻧدازی ﺷده ﻟﯾﮑن ﻋﺎری از ﺧطﺎ ﻧﯾﺳت ﻟذا ھر
ﮔوﻧ�ﮫ اﺷ�������ﮑ�ﺎل در ﺳ�������ﺎﯾ�ت را ﺑﺎ اﯾﻣﯾل  info@shabdizmusic.comاطﻼع دھﯾد،
آﻣوزﺷ������ﮕﺎه ﻣﯾﺧواھد ﻣطﻣﺋن ﺷ������ود ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ درﺳ������ﺗﯽ در دﺳ������ﺗرس ھﻧرﺟوﯾﺎن
ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد .ﭘﯾﺷﺎ ﭘﯾش از اﺷﮑﺎﻻت ﻣوﺟود ﭘوزش ﻣﯽ طﻠﺑﯾم و اﮔر ﺻﺑوراﻧﮫ اﺷﮑﺎﻻت
را ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﺳﭘﺎﺳﮕذارﯾم.
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳ�������ﺎﯾت ﯾﮏ ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷ�������ﯽ ﺟدﯾد ﺑوده و ﺳ�������ﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ھر
ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد ﻣﺳ�������ﺗﻠزم ﺑروز رﺳ�������ﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑران اﺳ�������ت ،ﻟذا
آﻣوزﺷﮕﺎه ﻣﺳﺋول ﻋدم آﮔﺎھﯽ ھﻧرﺟو از اطﻼﻋﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت.
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ﻣﺣل آﻣوزﺷ�ﮕﺎه ﺑرای ھﻧرﺟوﯾﺎن ﻧﺻ�ب ﺷده،ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
را ﺑﺎ آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه از طرف ﻣﻧﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﮐﻠﯾﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﺷ�����ﻣﺎ از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺷ�����ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﻟذا آﻣوزﺷ�����ﮕﺎه ﻣﺳ�����ﺋول ﻋدم
ﻣﺷﺎھده اﯾﻣﯾل از طرف ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.

ﺑﺎ ﺗﺷﮑر
ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول آﻣوزﺷﮕﺎه
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن رﯾﺎض اﻟﺷﻣس

