
  

به نام خدا
راهنمای ثبت نام در کالس های آموزشگاه 

تکنودانش )اجوکاتک(

برای این کار ابتدا باید وارد سایت اجوکاتک به نشانی
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شده و در صفحه اول سایت، نوع کالس مورد نظر خود را 

انتخاب کنید.



  

، مدارس، TTCاز میان کالس های بزرگساالن، کودکان، 

خصوصی و نیمه خصوصی، گزینه مورد نظر خود را انتخاب 

کنید.



  

 برگزاری کالس های مورد نظر خود روزهایدر این صفحه 

را انتخاب فرمایید.



  

 برگزاری کالس های مورد نظر خود را ساعتدر این صفحه 

انتخاب فرمایید.



  

قباًل در آموزشگاه تکنودانش )اجوکاتک( دوره ای را گذرانده ●

اید؟

با وارد کردن نام کاربری )یا ایمیل( و رمز عبور خود وارد ●

سامانه شده و در کالس مورد نظر ثبت نام کنید

اولین بار است که قصد ثبت نام دارید؟●

از دکمه خاکستری رنگ پایین استفاده کنید تا برای خود ●

یک حساب کاربری بسازید



  

یک نام کاربری به دلخواه خود وارد کنید )با حروف انگلیسی(●

 ۱ حرف کوچک انگلیسی و ۱شامل حداقل  که  کاراکتر۸حداقل یک رمز ورود با طول ●

 باشد وارد کنیدعدد

آدرس پست الکترونیکی )ایمیل( معتبر خود را وارد کنید●

الزم است تا آدرس ایمیل اعالم شده به سیستم معتبر بوده و قابلیت بررسی آن ●

توسط کاربر وجود داشته باشد

 Spamایمیل های اطالع رسانی از پورتال آموزشی اجوکاتک ممکن است در پوشه ●

 در ایمیل شما قرار گیرد.Junkیا 

که پس از انجام این مراحل یک ایمیل تاییدیه دریافت می کنید )

(، الزم است با  قرار گرفته شده باشدJunk یا Spamممکن است در پوشه 
بررسی ایمیل خود، نسبت به تایید حساب کاربری خود اقدام کنید



  

پس از ثبت نام و ورود به پورتال و انتخاب دوره مورد نظر،  

با کلیک بر روی دکمه »پرداخت هزینه« به صفحه 

پرداخت منتقل می شوید و پس از آن ثبت نام شما در 

دوره مربوطه تکمیل می گردد.



  

در این مرحله باید منتظر بمانید تا از آموزشگاه با شما 

تماس گرفته شود و هماهنگی های مربوط به جلسه تعیین 

سطح و/یا تعیین استاد انجام پذیرد
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