نحوه ثبت نام در کارگاه ها
وارد حساب کاربری شتاپ خود شوید.
» لینک ورود
در صورت نداشتن حساب » ،ثبت نام کنید!
» راهنمای ثبت نام در شتاپ
پس از ورود ،بطور خودکار به صفحه نخست وبسایت شتاپ منتقل میشوید.
مطمئن شوید وارد حساب کاربری شده اید .در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.
در صورت ورود صحیح به حساب کاربری نام شما در نوار آبی رنگ باالی وبسایت به نمایش درمیآید( .با کلیک
روی این نوار جزئیات حساب خود را مشاهده خواهید کرد و از این طریق می توانید به پنل کاربری خود وارد شوید).

در صفحه نخست وب سایت شما قادر خواهید بود با انتخاب جدیدترین کارگاه ها در بخش کارگاه های مجازی
و یا کارگاه های حضوری ثبت نام خود را انجام دهید و یا در صورت نبودن کارگاه مورد نظر در این لیست به
آرشیو کارگاه های مربوطه مراجعه نمایید.
با انتخاب کارگاه مورد نظر به صفحه کارگاه مربوطه منتقل می شوید در این صفحه در صورت رایگان نبودن
کارگاه روی گزینه ثبت نام کلیک کرده تا به صفحه ثبت نام منتقل شوید.
در این صفحه تنها با پرداخت هزینه کارگاه ،ثبت نام شما به پایان می رسد و از طریق پنل کاربری خود و یا
مراجعه مجدد به صفحه کارگاه قادر خواهید بود محتوای کارگاه را دریافت نمایید.
توجه! پرداخت هزینه کارگاه ها به دو شیوه پرداخت آنالین و واریز به حساب (کارت به کارت  ،واریز بانکی و )...
انجام می پذیرد .در صورت پرداخت آنالین محتوای کارگاه بالفاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار میگیرد
اما در صورت واریز به حساب و ثبت فیش ،باید منتظر تایید واریز به حساب توسط مدیر وبسایت باشید و بعد از
تایید قادر خواهید بود محتوا را مشاهده نمایید.
توجه! قبل از پرداخت هزینه کارگاه ها حتما باید وارد حساب کاربری خود شده باشید در غیر این صورت
پرداخت انجام نخواهد شد.
توجه! در صورت انتخاب شیوه واریز به حساب بانکی بعد از پرداخت اطالعات واریزی را در صفحه ثبت نام
کارگاه مربوطه وارد کرده و گزینه ثبت فیش بانکی و تکمیل ثبت نام را کلیک نمایید .بعد از تایید ،محتوا
در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
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