راهنمای ثبت نام در الیتک
به ا ست حضار می رساند با ثبت نام در الیتک ،عالوه بر عضویت در با شگاه دانشجویان الیتک ،فرآیند کامل ثبت نام در دوره های آموزشی نیز از
همین طریق انجام می شود:
جهت استفاده بهتر ،لطفا از مرورگرهاى  IEنسخه  6به باال و یا  FireFoxو  Chromeاستفاده نمایید.

فرآیند ثبت نام در دوره های آموزشی و عضویت:

 -1ابتدا وارد سایت الیتک شوید .در مرورگر ،آدرس  www.laitec.irرا تایپ کنید.

 -2بر روی گزینه ورود/ثبت نام در گوشه سمت چپ باالی صفحه اصلی کلیک کنید.

 -3گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید.
تذکر  :چنانچه قبال در سایت الیتک ثبت نام کردهاید و اطالعات شما در سی ستم ثبت شده ا ست برای
ثبت نام دوره جدید به پروفایل خود وارد شوید.

 -4در کادر اول آدرس ایمیل و در کادر دوم کلمه عبور خود را وارد نمایید.

 -5در نهایت روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.
 -6گزینه تکمیل پروفایل در گوشه سمت چپ صفحه ظاهر میشود روی آن کلیک نمایید.

 -7تب «تکمیل رزومه» را انتخاب نمایید و اطالعات خود را به طور کامل ثبت کنید .این قسممممت برای
ارسال فرصت شغلی موردنیاز می باشد.
دقت داشته باشید اطالعات کامل و صحیح وارد شوند ،برخی از این اطالعات برای صدور گواهینامه پایان
دوره الزامی می باشممد .هر گونه درج اشممتباه مشممخ ممات ،مس م ولیت آن برعهده تکمیل کننده اطالعات
است.

 -8گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.
 -9هم اکنون پروفایل شما تکمیل شده است میتوانید دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
-10برای ثبت نام در دوره ،از صفحه اول سایت الیتک یا در همین قسمت پروفایل کاربری خود ،لیست دوره
های در حال ثبت نام قابل مشاهده می باشد.

-11برای ثبت نام در دوره موردنظر ،پس از م شاهده دقیق سرف لها و تاریخ شروع دوره و روزهای برگزاری،
روی گزینه پرداخت برای دوره حضوری کلیک کنید:

پس از کلیک بر روی گزینه پرداخت برای دوره ح ضوری ،دورهها را به دو صورت زیر می توانید ثبت نام
کنید:
 ثبت نام قطعی دوره :که با پرداخت مبلغ پیش پرداخت تعیین شده میسر می باشد.
 ثبت نام غیرقطعی دوره :که تنها با کلیک بر روی گزینه غیرقطعی میسر می شود.
تذکر :الویت حضور در دوره با دانشجویانی است که ثبت نامشان قطعی است.
نکته :برخی از دوره ها را به دلیل اینکه ممکن است به حدن اب نرسند تنها می توان ثبت نام غیرقطعی
انجام داد .لذا گزینه ثبت نام غیرقطعی را انتخاب نمایید .به محض به حدن مماب رسممیدن ،کارشممناسممان
الیتک تماس خواهند گرفت.

 -12پس از تایید پرداخت روی گزینه تکمیل فرایند خرید کلیک نمایید و از صمممفحه کدرهگیری یا پرینت و یا پرینت
اسکرین ) (Print Screenگرفته و نزد خود نگاه دارید.

