نحوه ثبت نام و استفاده از
کالسهای آموزشی برای
اساتید مرکز آموزش ایرکامکا

جزوه آموزشی نحوه استفاده از سایت و
چگونگی استفاده از کالسهای آنالین مرکز
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IRKAMKA
E-LEARNING CENTER OF ACCOUNTING
مرکز آموزش مجازی حسابداری ایرکامکا

.1مقدمه :

موسسه خدمات مالی آگاه اندیشان پاسارگاد در سال  1931باتوجه به نیاز جامعه بزرگ حسابداری ایران اقدام به
بررسی طرح آموز ش آنالین نمود  ،و هدف خود را آموزش حرفه ای  ،برای تمام عالقه مندان این حرفه در تمام
مناطق ایران نمود  ،و از همان ابتدا شعار " با ما بدون مرز حرفه ای شوید " را سرلوحه خدمات آموزشی نوین خود
قرار داد و اقد ام به طراحی سایت ایرکامکا نمود و از پاییز  1931دورههای آموزشی خود را آغاز نمود .
یکی دیگر از خدمات مهم این مرکز آموزشی به همراه موسسه خدمات مالی آکاه اندیشان  ،ارائه کتابخانه و فروشگاه
کتاب و فایلهای دیجتال می باشد که دانشجویان می توانند عالوه بر استفاده رایگان از فایلهای آن  ،می توانند یک
فروشگاه فایل به صورت رایگان راه اندازی تمایند و فایلهای تهیه شده خود را در فروشگاه خود به صورت رایگان یا
فیلهای قابل فروش عرضه تمایند برای بررسی بیشتر به سایت  www.accfile.shopمراجعه نمایید .
در ضمن این مجموعه فروشگاه کتاب آنالین را نیز به آدرس  www.accshop.shopبرای رفاه دانشجویان و
اساتید عزیز راه اندازی نموده است که خدمات خود را با بهتر قیمت برای اساتیدی که می خواهند کتابهای خود را به
فروش براسانند ارائه می نامید .
 .2ورود به سایت

آدرس و دامنه اصلی مرکز آموزش آنالین ایرکامکا
صفحه زیر نمایش داده می شود

www.irkamka.com

می باشد که پس از ورود

کارایی آیکون های آن به شرح زیر می باشد .
 . 2-1ایکون

در هر جای سایت نشان دهنده باز گشت به صفحه اصلی می باشد .

 . 2-2ایکون

در این قسمت جهت دسترسی آسان برای ورود اساتید و دانشجویان به پنل کاربری طراحی

شده است  .که پس از کلیک بر روی آن صفحه زیر نمایش داده می شود

 الزم به ذکر است پس از ثبت نام  ،نام کاربری شما شماره موبایلی است که در زمان ثبت نام ارائه نموده اید و
رمز عبور شما به صورت پیش فرض همان شماره موبایل شما است  ،و شما می توانید پس از ورود اولین بار رمز
خود را تغییر دهید .
 در زمان فراموشی رمز در قسمت ورود محلی به نام فراموشی رمز طراحی گردید است که پس از انتخاب آن
صفحه زیر نمایش داده می شود

که می بایستی ابتدا شماره کاربری خود را که همان شماره موبایل شماست وارد کنید بعد از آن یک کد فعال سازی
برای شما  SMSمی شود  ،که شما می توانید مجددا وارد پنل خود شوید رمز خو را تغییر دهید .
 . 2-9ایکون

در این قسمت پس از کلیک بر روی آن صفحه زیر نمایش داده می شود

اساتید می توانند در این قسمت از امکانات سایت و قسمت پرسش و پاسخ استفاده نماید .
تذکر  :حتما اساتید عزیز قسمتهای قوانین سایت و پرسش و پاسخ را مطالعه نمایند .
.3ورود استاد و دانشجو:

در این قسمت استاد و یا دانشجو پس از ثبت نام که در قسمتهای بعد توضیح داده می شود می تواند وارد پنل کاربری
خود شود که نام کاربری و کلمه عبور به صورت پیش فرض شماره موبایلی می باشد که در زمان ثبت نام معرفی
نموده اید .
 شما می توانید بعد از ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید
در زمان ورود به پنل کاربری صفحه زیر نمایش دادخ می شود

.4ثبت نام :

 :4-1اساتید عزیز جهت ثبت نام می بایستی وارد پنل ثبت نام اساتید شوند و دکمه ثبت نام اساتید را بزنند طبق شکل
زیر

 :4-2بعد از تایید کلید ثبت نام استاد صفحه زیر تشان داده می شود

 :4-9اساتید می بایستی شماره خ ود را در مرحله اول وارد نمایند تا کد فعال سازی ارسال شود  .پس از ثبت شماره
موبایل و تایید پیام زیر نمایش داده می شود

 :4-4بعد از تایید پیام فوق صفحه زیر نمایش داده می شود

 :4-5شما می بایستی کد ارسالی به شماره موبایل خود را وارد کنید و دکمه ارسال را بزنید ،پس از ارسال پیام زیر
نمایش داده می شود

 :4-1و پس از آن وارد پنل کاربری خود می شوید و صفحه زیرنمایش داده می شوید

*الزم به ذکر است تا زمانی که موارد ستاره دار کامل نشود امکان استفاده از پنل و تشکیل کالس وجود ندارد .

.5استفاده از امکانات پنل استاد :

 :5-1پس از ورود استاد به پنل کاربری خود صفحه زیر نمایش داده می شود

:5-2قسمت پیشخوان :

این قسمت از یک بخش به نام اطالعات بانکی تشکیل شده است که در این قسمت اساتید می توانند اطالعات بانکی
خود را که می خواهند دستمزد تدریس آنها در آن واریز شود را وارد می نمایند  ،الزم به ذکر است اساتید می توانند
چند حساب بانک برای خود تعریف کنند  .در قسمت پس از ورود شکل زیر نمایش داده می شود :

جهت وارد نمودن اطالعات بانکی خود کلید افزودن بانک جدید را بزنید و اطالعات را به صورت دقیق وارد
نماییدکه شامل نام بانک  ،شماره حساب  ،شماره کارت و شماره شبای حساب شما می باشد .
:5-3قسمت دوره ها:

این قسمت جهت مدیریت دوره های اساتید می باشد که شامل  9قسمت به شرح زیر می باشد :

 :5-3-1افزودن دوره جدید :

در این قسمت اساتید دوره های پیشنهادی خود را ثبت می کنند  ،الزم به ذکر است کلیه اطالعات به صورت کامل
می بایستی ثبت شود  .در این قسمت شکل زیر نمایش داده می شود

 :5-3-2لیست دوره های دردست اقدام :

بعد از قسمت قبلی اساتید حتما وارد بخش سوم قسمت دوره ها به نام لیست دوره های در دست اقدام بشوند پس از
ورود شکل زیر نمایش دادخ می شود :

در این قسمت داری سه کلید می باشد که در ابتدا دو (طبق شکل باال مشاهده می شود )کلید و پس از تکمیل مراحل
کلید سوم مشاهده می شود  ،لطفا مراحل را به دقت کنترل کنید کلیدها به نامهای زیر می باشد:

 ویرایش  :که دراین قسمت شما می توانید اطالعات دوره درخواستی خود را قیل از تایید نهایی تغییر دهید
زیرا که بعد از تایید دوره امکان تغییر وجود ندارد .
 ثبت تاریخ جلسات  :که این قسمت بسیار مهم است  ،دراین قسمت استاد باید تاریخ جلسات خود را تعیین
کند مشخص کند جلسات آن در چه تاریخهای می تواند تشکیل شود (مثال روزهای زوج  ،روزهای فرد و
یا هفته ای و  . )....بعد از ورود اساتید به این قسمت به تعداد جلساتی که در دوره مشخص کرده اید تاریخ
دوره نمایش داده می شود که توسط اساتید می بایستی به صورت کامل تکمیل شود و کلید قبت را بزند .مثال
شکل زیر که دوره  5جلسه ای است .

نکته :اگر این قسمت به صورت دقیق تکمیل نشود جلسات دوره تشکیل نمی شود .
 ثبت برنامه جلسات  :بعد از ثبت تاریخ جلسات دوباره به قسمت ثبت تاریخ جلسات (مرحله قبلی ) برگردید
در کنار تاریخ جلسات یک کلید به نام ثبت برنامه جلسات نشان داده می شود ( مثل شکل زیر)  ،که می
بای ستی برنامه هریک از جلسات را تکمیل کنید  ،کی هر مطلبی که در هر جلسه قرار است ارائه شود را
توضیح دهید  ،در ضمن اگر برای هر جلسه و یا برای کل دوره فایلی قرار است ارائه شود می توانید در
قسمت برنامه فایل خود را آپلود کنید  .حتما دقت داشته باشید که تمام مراحل به صورت کامل می
بایستی تمکیل شود .

 :5-3-3لیست دوره های تایید شده :

در این قسمت اساتید می توانند لیست دوره های تایید شده خود را ببینند  ،که شکل زیر نمایش داده می شود

این قسمت یکی از مهم ترین قسمتهای پنل اساتید می باشد که شامل موارد زیر می باشد :
 در خواست تسویه دوره  :بعد از اتمام دوره اساتید می توانند در خواست تسویه هر دوره را صادر نمایند تا
توسط واحد مالی برسیهای الزم صورت گیرد و دستور پرداخت به حساب بانکی مشخص شده توسط اساتید
واریز گردد
 لیست دانشجویان  :در این قسمت اساتید می توانند اسامی دانشجویان هر دوره خود را مشاهده نمایند .

 لیست حضور و غیاب  :در این قسمت اساتید بعد از اتمام کالس حضور و غیاب هر یک از دانشجویان را در
هر جلسه می بایستی انجان دهند .
 ثبت تکالیف  :در این قسمت اساتید می توانند جزوه و یا تکالیفی برای تمام دانشجویان و یا تک تک
دانشجویان خود ارسال و دریاف ت نمایند  ،در حقیقت در این قسمت تکالیف دانشجویان توسط اساتید در هر
دوره مدیریت می شود .
 ورود به کالس  :در این قسمت اساتید برای ورود به کالس می بایستی روی کلید  ،کلیک نمایند تا وارد
کالس آنالین خود شوند  .الزم به ذکر است تا اساتید وارد کالس نشوند امکان ورود دانشجو وجود ندارد.
:5-4قسمت مدیریت :

این قسمت از دو بخش ویرایش پروفایل و تغییر رمز طبق شکل زیر تشکیل شده است

 :5-4-1ویرایش پروفایل :

اگر طی استفاده از خدمات سایت مرکز آموزش مجازی حسابداری ایرکامکا اطالعات شما تغییر کرد حتما اطالعات
خود را کامل و به روز کنید .
:5-4-2تغییر رمز:

درصورت نیاز و یا زمانی که رمز خود را فراموش کرده اید و در خواست رمز از سیستم می کنید اگر نیاز به تغییر
رمز کاربری خود داشتین می توانید از این قسمت استفاده می کنید .

:5-5قسمت پشتیانی :

این قسمت از  4بخش زیر تشکیل شده است :

:5-5-1پشتیانی و درخواست (تیکتینگ):

در این قسمت اساتید می تواند با دپارتمانهای مختلف مرکز آموزش ارتباط داشته باشند  ،بهتر است ارتباط با این
مرکز آموزش از این طریق صورت گیرد .
:5-5-2نیازمندیها :

کاربران توجه داشته باشند برای ورود به کالس و استفاده از دوره ها در ابتدا باید وارد این قسمت شوند و  9فایل
مورد نیاز و ضروری را دانلود و اجرا نمایید این فایلهای مهم شامل :




Adobe Flash Player
AdobeConnectAddin
AnyDesk Remote Desktop

الزم به ذکر است در این قسمت فایلهای مورنیاز دیگری برای کاربران قرارداده شده است .
کاربران توجه داشته باشند تمام فایلهای این قسمت دارای رمز  irkamka.comمی باشد.
:5-5-3اطالعیه ها :

در این قسمت اطالعیه هایی که توسط مرکز آموزشی مجازی ایرکامکا ارسال می شود را می توان دید .

:5-5-4آموزش تصویری :

در این قسمت فیلمهای آموزش تصویری این مرکز آموزش نمایش داده می شود .
:5-6خروج :

جهت خروج از پنل کاربری از این قسمت استفاده می شود .

پیروز باشید
با ما بدون مرز حرفه ای شوید

