
شرکت در راهنمای 
دوره های  آنالین 

فدراسیون تنیس روی 
میز  

دپارتمان آموزش



دپارتمان آموزش

ورود به پرتال 
شخصی

.شوید، سپس بر روی سامانه ملی تنیس روی میز، کلیک کنیدirttf.irابتدا وارد سایت 

1



دپارتمان آموزش

 ثبت نام با کلیک بر روی سامانه ملی تنیس روی میز وارد صفحه باال می شوید، درصورتی که که قبال
.کرده اید گزینه ورود را بزنید و با وارد کردن کدملی و رمز عبور وارد پروفایل شخصی خود شوید

. م را انجام دهیددرصورتی که قبال ثبت نام نکرده اید بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و مراحل ثبت نا
«  ی میز راهنمای ثبت نام سامانه ملی تنیس رو»برای اطالع بیشتر از نحوه ثبت نام به فایل آموزشی )

. (مراجعه کنید

ورود به پرتال 
شخصی
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دپارتمان آموزش

ا بورود در صورتی که هزینه عضویت فدراسیون سال جاری را پرداخت نکرده باشید، هنگام
ه نسبت ب‹ انتقال به درگاه پرداخت › این پیام مواجه خواهید شد، با کلیک بر روی 

.  پرداخت هزینه عضویت ساالنه خود اقدام کنید

ورود به پرتال 
شخصی
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تکمیل 
اطالعات 
شخصی

دپارتمان آموزش 4



کارت عضویت 
فدراسیون

شاهده پس تکمیل اطالعات گفته شده در صفحه قبل، دسترسی شما برای ثبت نام در دوره ها و همچنین م
.کارت عضویت فعال خواهدشد

رت نیاز به کارت عضویت من، میتوانید کارت عضویت خود را مشاهده کنید و در صو-با کلیک بر روی پروفایل
.ذخیره بر روی چاپ کلیک کنید و سپس به صورت پی دی اف در سیستم خود ذخیره کنید
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دید، با درصورتی که وارد صفحه باال نش)پس از ورود به پنل کاربری شخصی خود، وارد صفحه باال می شوید، 
.(کلیک بر روی کلمه داشبورد، وارد این صفحه خواهید شد

ثبت نام در 
دوره های 
آموزشی
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دوره لیست دوره های فعال را مشاهده می کنید، که در عکس باال تنها یکصفحه داشبورد، در پایین 
.فعال وجود دارد

نام آن کلیک بر روی نام دوره وارد صفحه ثبتبا زمانی که قصد شرکت در دوره ای را دارید می توانید 
ت در در صورتی که تمامی شرایط مربوط به شرک)دوره شوید و در نهایت بعد از مشاهده جزئیات دوره 

وره ثبت آن دمی توانید در روی کلمه ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت، بر کلیک با ( دوره را دارا بودید،
.نام کنید

ثبت نام در 
دوره های 
آموزشی
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.برای شرکت در دوره ثبت نام شده، ابتدا وارد سامانه آموزش مجازی شوید
، برای ورود به سامانه آموزش مجازی، برروی عبارت پروفایل که در سمت راست صفحه مشاهده می کنید

.کلیک کنید و از منوی بازشده سامانه آموزش مجازی را انتخاب کنید

نحوه شرکت
در دوره
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(باالصفحه)شدهبازصفحهدروکنیدکلیک«فردیمشخصات»رویبرمجازی،آموزشسامانهبهورودازپس
ناماینکهیلدلبهنکنید،پرراگزینهاینکهصورتیدربزنید،راذخیرهدکمهسپسکنید،واردراخودمشخصات

شمابرایمسیستباشیدداشتهحضورکالسدرشمااینکهوجودباحتیاست،نشدهذخیرهشماخانوادگینامو
.کردخواهدردغیبت

تکمیل 
اطالعات 
شخصی
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نحوه شرکت
در دوره

در صورتی که با گوشی موبایل وارد سامانه شوید برای مشاهده منو و وارد شدن به سامانه آموزش
.مجازی، سه خط باالی صفحه سمت چپ را لمس کنید
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ه نقطه درصورتی که با گوشی موبایل وارد سامانه مجازی شوید، با تصویر سمت چپ روبرو خواهید شد، با لمس س
.باالی صفحه منوی سمت چپ برای شما نمایش داده خواهد شد

تکمیل 
اطالعات 
شخصی
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.، دوره هایی در آن ثبت نام کرده اید، را در این صفحه مشاهده خواهید کردکلیک بر روی دوره های منبا 
.برای ورود به دوره مورد نظر بر روی قسمت عالمت زده شده در تصویر باال کلیک کنید

بر روی این قسمت کلیک 
کنید تا وارد دوره شوید

نحوه شرکت
در دوره
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. با کلیک بر روی دوره  مورد نظر، لینک ورود به دوره را مشاهده خواهید کرد
ورود وجود خواهد داشت و هرروز هنگام« لینک ورود به دوره » توجه داشته باشید که اگر دوره بیش از یک روز باشد، به تعداد روز ها 

.به دوره با لینک مربوط به همان روز وارد دوره خواهید شد
الس بندی جزوه ک» در پایین لینک ورود به دوره، فایل مربوط به همان کالس را می توانید دانلود کنید، که در صفحه باال با عنوان 

ه را در درصورتی که این گزینه را مشاهده نمی کنید به این معنی است که مدرس دوره، فایل مربوط. )مشاهده می کنید« معلولین 
. (سامانه بارگزاری نکرده است

لینک ورود به دوره

لینک دانلود فایل 

نحوه شرکت
در دوره
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اال در صورتی که در بازه زمانی  برگزاری دوره، بر روی لینک ورود که در صفحه قبل مشاهده کردید، کلیک کنید وارد صفحه ب
.، وارد وبینار خواهید شد« ورود به وبینار » خواهیدشد و با کلیک بر روی دکمه سبز 

نحوه شرکت
در دوره
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.یا صفحه ارور مواجه خواهید شددر صورتی که در بازه زمانی که دوره در حال برگزاری نیست، وارد کالس شوید با پیام باال 
.ترجیحا در بازه زمانی گفته شده وارد کالس شوید تا با صفحه ارور مواجه نشوید

نحوه شرکت
در دوره
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محل تصویر مدرس

محل تایپ در صفحه چت

.اگر با لپ تاپ یا کامپیوتر وارد شوید صفحه وبینار به این صورت خواهد بود

نارفضای وبی

نام دوره
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.اگر با گوشی موبایل وارد شوید، صفحه وبینار را به این صورت خواهید دید
اهده با لمس دکمه طوسی رنگ میوانید وارد صفحه چت شوید که در تصویر سمت راست مش

.می کنید و دوباره با لمس دکمه طوسی به صفحه ارائه برگردید

محل تایپ

ارفضای وبین
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پس از برگزاری دوره، چنان که دوره ثبت نامی شما دارای آزمون مجازی باشد، شما از طریق سامانه ملی تنیس روی میزـ ورود به 
ورود به فضای دوره، لینک ورود به –کلیک بر روی دوره -دوره های من-سامانه مجازی تنیس روی میز-پروفایل-پرتال شخصی

آزمون را مشاهده خواهید کرد،در روز مشخص شده آزمون، لینک ورود به آزمون فعال خواهد شد، این لینک دقیقا در همان صفحه 
.ورود به کالس می باشد، با کلیک بر روی لینک، سوال های آزمون را مشاهده خواهید کرد

.شیراز را مشاهده می کنید۳برای مثال در تصویر باال آزمون داوری درجه 

لینک ورود به امتحان مجازی
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در صورتی که دوره شما دارای آزمون باشد، نتیجه آزمون در پرتال شخصی شما نشان داده خواهد شد،
ود در آن سوابق ثبت شده، دوره های گذرانده شده و وضعیت قبولی یا مردودی خ-پروفایل-با ورود به پرتال شخصی

ش داده دوره را می توانید مشاهده کنید، همچنین با کلیک بر روی مشاهده میزان نمره کسب شده توسط شما نمای
.خواهد شد
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