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 نمائید. وارد ار  WWW.LMSIRCEO.IR برای  ورود به سامانه ابتدا در مرورگر خودتان سایت سامانه به آدرس -

 
و سپس گزینه ورود را  وارد صفحه زیر شده و نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نموده " کاربران ورود"سپس از طریق گزینه   -

 د سامانه شوید. راانتخاب و و

 
 کلیک و فرمهای ثبت نام را تکمیل نمائید. "ثبت نام"سامانه عضو نشده اید روی گزینه   چنانچه قبالً در
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 می نمایید.پس از ورود به داخل سامانه صفحه زیر را مشاهده  -

 
 

با انتخاب کلیک نموده و سپس  "آموزشگاه "، روی گزینه برای ثبت نام در دوره های آموزشی از منوی عمودی سمت راست سپس  -

در ادامه در صورت داشتن شهریه هزینه را پرداخت نموده و  را انتخاب نمائید. "ثبت نام " دقیق دوره مورد نظرتان برای ثبت نام گزینه

در صفحه اول در زمان کالس می توانید وارد فضای کالس زنده  "دوره های شما"یا بخش  "تقویم آموزشی "طریق گزینهسپس از 

 بشوید.
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 ."تقویم آموزشی "و  "دوره های شما"نحوه ورود به فضای کالس زنده موقع تشکیل کالس از دو روش 
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آموزش نحوه بروزرسانی مرورگرهای مختلف و ویژگی ها و امکانات بخش کالس زنده سامانه
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 و دریافت فایل راهنمای اطالعاتی
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