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مای  ر  را م و  ن  ی آنال ه دوره  نا وا یا  ھای  و  ھار وزش  تال  آ   ول د

 https://stt.ictfaculty.ir/IdeaPortal/login نشاني به مراجعه با ايد، نام نمودهدر صورتيكه قبال در سامانه ثبت .١

 توانيد از طريق وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور خود به سامانه وارد شويد. مي

 مراجعه به نشاني با» فراموشي كلمه عبور«با زدن گزينه  توانيدايد، مياگر رمز عبور خود را فراموش نموده .٢

https://stt.ictfaculty.ir/IdeaPortal/login رمز عبور خود را بازيابي نماييد ،.  

شده و از طريق  "آموزشي فراگيران خارجي پرتال"وارد قسمت  https://stt.ictfaculty.irجهت ثبت نام با ورود به   .٣

 را كامل كنيد. نكته : دقت نماييد كه» ثبت نام«، پس از تكميل فرم ثبت نام و تاييد عالمت قوانين و مقررات، »عضويت«

 خود را جهت ورودي هاي بعدي يادداشت نماييد.» كلمه عبور«ثبت مي شود. همچنين» نام كاربري«كد ملي شما به عنوان 

بخش يادگيري وارد  https://stt.ictfaculty.irجهت ثبت نام در دوره مورد نظر، ابتدا در آدرس پس از تكميل عضويت،  .٤

الكترونيكي شده و با درج نام كاربري و كلمه عبور، وارد پنل كاربري اختصاصي خود شويد. سپس در پنل كاربري فراگيران، 

 كليك و ثبت نام در دوره مورد نظر را نهايي كنيد.» ثبت نام در كالس«ي منوي رو

درج نام كاربري با و   شويدسامانه  وارد  https://stt.ictfaculty.irآدرس از طريق  ، در موعد مقررجهت شركت در دوره  .٥

يادگيري «بخش  درسپس  شويد.وارد پنل كاربري خود  ،)فراگيران خارجيپرتال آموزش ( و رمز خود در بخش

 ، در كالس خود شركت نماييد.نظر كالس موردانتخاب  و جلسات آنالين با انتخاب گزينه » الكترونيكي

براي دانلود جزوات درسي از صفحه شخصي يادگيري الكترونيكي بر روي قسمت كالس هاي من بر روي نام دوره آموزشي  .٦

 كليك نماييد و جزوه آموزشي را دانلود نماييد. 

درج نام كاربري و رمز خود در با و   شدهسامانه  وارد  https://stt.ictfaculty.irآدرس از طريق براي دريافت گواهينامه،  .٧

روي اسم خود  سپس در پنل كاربري فراگيران،شويد. وارد پنل كاربري خود  ،)فراگيران خارجيپرتال آموزش (بخش 

 هاي خود را رويت و دانلود نماييد.گواهينامه  توانيدمي "هانمرات و دوره"كليك نموده و با انتخاب گزينه 

ی  ی داخ نا م  تال خا ول د ھای  ھار وزش   ی با  آ ما و را یاز   ورت  ن  ٢٦٩  ماره ت ق   ٤٤٦٥٩٦٦١-٤از 
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