
 راهنمای استفاده از سامانه باشگاه طالیی کاراته )نسخه موبایل(

ی توانند از طریق راهنمای استفادهکاربران گرامی باشگاه طالیی کاراته پس از اتمام مراحل ثبت نام و پرداخت حق عضویت، می

 موجود با امکانات متنوع سامانه باشگاه طالیی کاراته آشنا شوند.

 احل زیر اقدام نمایید.رشوید. سپس طبق م www.karategoldenclub.irابتدا وارد سایت  -1

     

در بخش های مربوط به ورود، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورت فراموش کردن  -2

 استفاده کنید. "رمز فراموش شده"رمزعبور خود می توانید از گزینه 

 

http://www.karategoldenclub.ir/


 راهنمای استفاده از سامانه باشگاه طالیی کاراته )نسخه موبایل(

 پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود می توانید وارد پروفایل شخصی خود شوید.  -3

 .برای مشاهده دوره های خریداری شده ی خود به بخش دوره های من مراجعه کنید 

 .برای بررسی کردن سبد خرید خود به بخش واررسی رجوع نمایید 

 ک کنید.برای ورود به صفحه پروفایل خود روی پروفایل من کلی 
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 پس از کلیک روی گزینه پروفایل من با صفحه زیر مواجه می شوید. -4

 .برای مشاهده سمینارهای خریداری شده به بخش رویدادهای ثبت نام شده مراجعه نمایید 

  در صورتی که فرم عضویت خود را تکمیل نکرده اید و یا نیاز به تغییر و اصالح اطالعات فرم عضویت دارید به بخش

 فرم عضویت مراجعه نمایید.تکمیل 

 .پس از هر پرداخت در سامانه شما می توانید فاکتور مربوط به خرید خود را در بخش خریدهای من مشاهده فرمایید 

 .برای مشاهده سطح عضویت خود به بخش عضویت من مراجعه نمایید 

 .برای تغییر رمز عبور خود می توانید از طریق بخش ویرایش نمایه اقدام نمایید 

 

پس از ثبت نام در سامانه باشگاه طالیی کاراته، یک کد معرف به شما اختصاص می یابد. پس از این به ازای هر شخص  -5

قرعه که هنگام ثبت نام از کد معرف شما استفاده نماید یک امتیاز به مجموعه امتیازات شما افزوده و شانس شما در 

 کشی باشگاه باالتر می رود.


