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 :دستورالعمل استفاده از آموزش غیرحضوری رایان راهبرد چابک

  (WWW.ISURVEY.IR: وب سایت)

 

 عضًیت دس يب سایت: گام ايل

:بذیه مىظًس اص مىًی کاسبشی دس باالی صفحٍ ياسد ضذٌ ي صیشمىًی فشم عضًیت سا اوتخاب وماییذ  
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تکمیل قسمتُای ستاسٌ ). سپس فشم مشبًط بٍ عضًیت سا تکمیل وماییذ ي دس صیش صفحٍ دکمٍ ثبت سا بضویذ

 (داس الضامی است

 

.سيی آن لیىک کلیک وماییذ. پس اص آن ایمیلی بٍ ضما اسسال می ضًد کٍ حايی یک لیىک است  

 .اکىًن عضًیت ضما اوجام ضذٌ است

 

 اوتخاب ديسٌ غیشحضًسی مًسد وظش: گام ديم

 :وام کاسبشی ي سمض عبًس خًد سا ياسد وماییذ
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َای مجاصی دس سمت چپ تصًیش، ديسٌ مًسد وظش خًد سا اوتخاب وماییذ  :اص لیست ديسٌ 

 

 

 

َای مختلف  ضامل فُشست مىذسجات، ضشح، قیمت، استاد ي )اکىًن می تًاویذ مطخصات ديسٌ سا دس صباوٍ 

 :سا ببیىیذ ي سپس دکمٍ خشیذ سا بضویذ (...مقشسات ي 
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 خشیذ ي پشداخت ضُشیٍ ديسٌ: گام سًم

عابشباوک ضُشیٍ / پس اص ایه می تًاویذ سبذ خشیذ خًد سا مطاَذٌ ومًدٌ ي بٍ سيش پشداخت الکتشيویکی 

تًصیٍ می ضًد کٍ اص طشیق دسگاٌ صسیه پال کٍ بٍ ضبکٍ ضتاب ): ديسٌ سا با صدن دمٍ پشداخت بپشداصیذ

 (متصل است پشداخت سا اوجام دَیذ
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:بٍ صًست خًدکاس بٍ صفحٍ پشداخت حايی مطخصات خشیذ صسیه پال َذایت خًاَیذ ضذ  

 

 :سپس مطخصات حساب خًد سا دس دسگاٌ ضاپشک ياسد وماییذ
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 .دس صیش صفحٍ دکمٍ پشداخت سا بضویذ

 .عملیات خشیذ ي پشداخت ضُشیٍ ديسٌ پایان یافتٍ است

 

 گزساوذن ديسٌ ي آصمًن: گام چُاسم

اکىًن ضما می تًاویذ َش سيص با حساب کاسبشی خًد ياسد يب سایت سایان ساَبشد چابک ضذٌ ي پس اص 

مطاَذٌ محتًا ي گًش دادن بٍ آن آصمًوُای مشبًطٍ سا بگزساویذ ي دس پایان گًاَیىامٍ الکتشيویکی دسیافت 

 .وماییذ

دس صًست ویاص امکان اسائٍ گًاَیىامٍ پشیىت، مُش ي امضا ضذٌ، جضيٌ چاپ ضذٌ ي اسسال آن با سشيیس پست 

 .يجًد داسد کٍ دس ایىصًست ویاص بٍ پشداخت مبلغ دٌ َضاس تًمان بشای َشیک يجًد داسد

ضایان رکش است کٍ امکان اسائٍ گًاَیىامٍ تىُا بشای یادگیشوذگاوی کٍ آصمًن وُایی سا با مًفقیت طی ومًدٌ 

َای تمشیىی خًاستٍ ضذٌ سا تکمیل ومًدٌ باضىذ يجًد خًاَذ داضت .باضىذ ي ومًوٍ   

 

َمکاسان ما دس آمًصش مجاصی سایان ساَبشد چابک آمادٌ پاسخگًیی دس خصًظ سإاالت فىی ي َش گًوٍ 

. ساَىمایی بشای گزساوذن ديسٌ َستىذ

 02144667408: تلفه دس ساعات اداسی

 HR@isurvey.ir: ایمیل دس ساعات غیش اداسی
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