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بسمھ تعالی

برای دانش آموزان.delm.irآموزش استفاده از سایت 

را ایجاد حساب کاربری جدیدرفتھ و گزینھ ی ورود بھ سایتقسمتبعد از وارد کردن آدرس سایت در مرورگر و ورد بھ سایت، بھ 
میزنید.
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در صفحھ جدید شما باید مشخصات خود را کامل وبدون خطا وارد کنید.

نکتھ: 

نام کاربری و رمز عبور حتما کد ملی دانش آموز باشد.-1

وارد کردن کد مدرسھ بھ صورت صحیح بسیار مھم می باشد.-2

می باشد.پر کردن تمامی قسمت ھا الزامی -3

کیبرد سیستم حتما باید التین باشد.-4

را می زنید.ایجاد حساب کاربری منبعد از کامل کردن تمام قسمتھا 

بعد از برسی و تایید حساب کاربری شما، شما می توانید با وارد کردن نام کاربری (کدملی) و رمز عبور (کدملی) در قسمت

امکانات سایت استفاده کنید.ورد بھ سایت، وارد سایت شده و از 
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بعد از ورود بھ سایت شما در صفحھ باز شده چند قسمت دارید.

.قسمت سمت چپ: مربوط بھ مناسبت ھا ، منوی اصلی و تقویم و... می باشد

در منوی اصلی برنامھ ھای مربوط بھ آموزش الکترونیکی و برنامھ ھای کاربردی دیگر وجود دارد.
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را می بینید. با زدن بر روی این عالمت منوی سایت شما باز می شود.سھ خطسمت راست شما عالمت ،باالدر قسمت 

در این قسمت دروس انتخابی شما، میز کار، خانھ (صفحھ اول سایت) و ... نمایش داده می شود.

بازارچھ و پشتیبانی وجود دارد.،ردی از قبیل درسھاموافھرست دوره ھادر صفحھ اول در قسمت 

می باشد.و استفاده ، دروس کلی و عمومی برای تمامی کاربران سایت قابل مشاھدهدروس رایگاندر قسمت -

کالس ھا، کتاب مربوط شما می توانید بھ کالس ھای آنالین (در ساعت برگذاری کالس)، آفالین ،ثبت نامیدروسبا وارد شدن بھ -

نمونھ سواالت و آزمونھای درس مورد نظر دسترسی داشتھ باشید و از محتوای سایت برای آموزش ھر چھ بھتر خوددرس،بھ آن

شوید.بھره مند 

قیمت و شرایط مناسب عرضھ می گردد.ھای دیگر مراکز و موسسات با محتوابازارچھ سایتدر قسمت -

با مشاوران مدارسرفتھ و در آن قسمت مشکالت خود را با مدارس خودارتباط برای رفع مشکالت و پشتیبانی می توانید بھ قسمت -

مطرح کنید.خود 
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مشاھده می نمایید.، رشتھ و درس ھا را مراحل انتخاب دوره، پایھدر زیر تصویر
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مشاھده می نمایید.را ارتباط با مدارسمراحلدر زیر تصویر
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