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 بدينوسيله راهنماي استفاده از دوره و مهمترين نكات مورد نياز را به اطالع مي رسانيم:
را انتخاب و پس از تکميل  " ثبت نام " گزينه  صفحه اصليمراجعه نموده و در قسمت   0TUwww.sbaco.irU0Tبراي استفاده از سامانه ابتدا به آدرس 

از نوار باال صفحه را  "ورود "گزينه انتخاب و سپس را  "ثبت نام نهايی"اجباری است)  در پايان فرم گزينه تکميل فرم  فرم ثبت نام ( 
 "ورود "را وارد کرده و روی گزينه  )٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢يعنی ( ٢تا عدد  ١٠دو  هر " گذرواژه " و" کدملی يا ايميل" در قسمت و انتخاب 

 د. يكليك نماي
" را انتخاب تا دوره های  " دوره های منشده و برای دسترسی به محتوا گزينه" منوی شخصی " در صفحه به نمايش در آمده وارد قسمت 

اختياری همراه با قيمت آن نمايان گردد در صورت پذيرش مبلغ دوره فايل مورد نظر را دانلود نماييد و برای دسترسی به آزمون آموزشی 
آزمون دوره مورد نظر را مشخص و   Uانتخاب کنيدUو در قسمت  را انتخاب  "خريد آزمون "گزينه  "منوی شخصی" پايانی در قسمت

مبلغ مشخص شده را واريز تا دسترسی به آزمون از طريق  وانتخاب و گزينه پرداخت را کليک نموده  را Uاضافه به سبد خريدUسپس گزينه 
 براي شما فعال گردد.،  با وارد كردن كد ملي خود در هر دو قسمت جدول  جدول ذيل 

 
 
 
 
 
 
 

 نكات مهم
 قرار داده شده است در صورت نياز ابتدا آن را دريافت (دانلود) و سپس چاپ نماييد. printفايل متني دوره جهت چاپ  -1
 2-   ) عدد) در فرم ثبت نام درج گردد. 10كد ملي خود را به طور كامل 
 3-  مي باشد ولي براي 2222222222رقمي فوق ( 10كد ملي يا ايميل و گذرواژه براي دسترسي به محتواي دوره فقط كد (

 به آزمون حتما از كدملي و گذرواژه انتخابي كه در فرم ثبت نام درج نموده ايد استفاده شود.دسترسي 
 در صورت عدم پرداخت مبلغ دوره دسترسي به آزمون ميسر نخواهد بود. -4
 خواهد بود. 16الي  9بازه زماني آزمون در تاريخ تعيين شده از ساعت  -5

وارد ( كد ملي يا ايميل و گذرواژه ) مي تواند با وارد كردن  يك بار فقط دسترسي به آزمون زماندر طول  تذكر: هر فراگير
 دقيقه به سواالت پاسخ دهد. 40به مدت محيط آزمون شده و 

و ) 106داخلي ( 88318550در صورتي كه به هر دليلي با مشكل فني مواجه شديد مي توانيد در ساعات اداري با شماره  -6
 حاصل نماييد.تماس با كارشناس مربوطه خانم فروتن   09105240547همراه  و شماره 88329241شماره مستقيم 
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