 -1برای ورود به کالس های مجازی آموزش اتاق اصناف رشت به آدرس

https://Lms.gilanianasnaf.ir/

سایت زیر مراجعه نمایید :

یا

میتوانید با جستجوی کلمه" اتاق اصناف مرکز استان گیالن" در گوگل وارد سایت اتاق اصناف()www.gilanianasnaf.ir

شده و از طریق قسمت آموزش به ســـــامانه آموزش وارد شوید

 -2بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید

 -3کد ملی خود را وارد نمایید
 -4کد اختصاصی را وارد نمایید
 -5ورود به سایت را کلیک کنید
 -6توضیحات مهم

3
4

*اعداد به انگلیسی تایپ شود
*از نرم افزار گوگل کروم استفاده شود

 -7بر روی دوره آموزش پیش نیاز

5

7

اخذ پروانه کسب ( مبلغ 2/500/00
ریال )کلیک نمایید.

 -8با کلیک بر روی پرداخت هزینه مبلغ دوره را از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایید

8
 -9پس از پرداخت ،دوره ( آموزش پیش نیاز اخذ پروانه کسب ) برای شما باز خواهد شد .بر روی تک تک درسها کلیک کرده و فیلمها را مشاهده نمایید این
دوره شامل هشت عنوان آموزشی می باشد .که به جهت سهولت هر عنوان آموزشی به بخشهای کوچک تقسیم شده است

نکته بسیار مهم  :لطفا در انتهای هر فیلم پس از
مشاهده هر بخش منتظر بمانید تا پیغام زیر
نمایش داده شود و سپس گزینه خروخ از فعالیت
را

انتخاب
کنیدمشاهده فیلم بعدی از فعالیت خارج شوید
طفا برای
ل

9

10

 -10پس از مشاهده فیلمها و و در صورت
آمادگی برای آزمون بر روی گزینه آزمون
پیش نیاز کلیک نمایید

11

 -11جهت پاسخ دادن به سواالت روی
شرکت در آزمون کلیک نمایید
 -12با دقت به سواالت جواب دهید  .تعداد  20سوال
بصورت تصادفی برای شما نمایش داده خواهد شد
گزینه های درست را نتخاب نمایید .و پس از پاسخ
دادن به سواالت جهت بررسی نتیجه آزمون بر روی
اتمام آزمون ( شکل  ) 12کلیک نمایید.
توجه :حتما به همه سواالت پاسخ دهید
12

 -13در این مرحله وارد قسمت وضعیت
شرکت در آزمون شده بر روی شکل ثبت

13

همه پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک نمایید
14

15

 -14در این مرحله سیستم پیغامی مبنی بر تایید اتمام
آزمون به شما نمایش خواهد داد در صورت اطمینان بر
روی ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک نمایید
 -15سامانه وضعیت پاسخ دادن به سواالت شما را به
شما نشان می دهد
 -16پس از مشاهده وضعیت آزمون بر روی گزینه اتمام مرور کلیک نمایید تا صفحه بعدی ( شکل شماره  ) 16نمایش داده خواهد شد و شما نمره
آزمون خود را مشاهده خواهید نمود نمره قبولی  10می باشد
16

 -17در صورت قبول شدن گزینه گواهینامه آموزش پیش نیاز برای شما نشان داده خواهد شد
بر روی آن کلیک نمایید و پیش نویس گواهینامه را دانلود نمایید

17

 -18در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی امکان
شرکت مجدد در آزمون فراهم میباشد که می توانید
مجددا در آزمون شرکت نمایید
نکته بسیار مهم  :جهت تحویل اصل گواهینامه پس از قبولی در آزمون و مشاهده گواهینامه در ساعات اداری به واحد آموزش اتاق اصناف
واقع در خیابان تختی نبش کوچه سعدی – مراجعه نمایید ( ساعت  9صبح الی ) 12:30

