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 بسمه تعالی

نحوه ورود به سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت نام 

 در دوره های آموزشی

 الف( عضو سازمان نظام مهندسی هستم

برای ورود به سامانه آموزش،  ده و دارای کد نظام مهندسی هستید،اگر در سازمان نظام مهندسی عضو بو

 شوید: /https://sanka.agrieng.orgر سامانه سانکا به نشانی ابتدا باید وارد کارتابل عضویت خود د

 

 

 در این قسمت نام کاربری خود را که همان کد ملی می باشد وارد نمایید. -1

در این قسمت رمز عبور )هشت رقمی و ترکیبی از اعداد و حروف انگلیسی( خود را وارد نمایید. اگر  -2

ز جدید به شماره گزینه فراموشی رمز عبور وجود دارد و رم ،را فراموش کرده اید قبلی خود رمز عبور

 پیامک خواهد شد. )که قبال در سامانه ثبت شده است( موبایل شما

 در این قسمت کد امنیتی را وارد و پس از آن گزینه ورود را انتخاب نمایید. -3

 موزش را انتخاب نمایید.سمت راست، گزینه ورود به سامانه آپس از ورود به کارتابل از گزینه های 
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 نیستم( عضو سازمان نظام مهندسی ب

سی هستید برای ورود به سامانه آموزش باید به آدرس در صورتی که فاقد عضویت در سازمان نظام مهند

https://lms.agrieng.org/ :مراجعه نمایید 
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ابتدا در قسمت ثبت نام غیر اعضا و بهره برداران فرم الزم را به دقت پر می کنید و یک رمز عبور  -1

رقم( برای خود تعریف می کنید. بارگذاری عکس پرسنلی و کارت ملی در این فرم  6)حداقل 

ید اطالعات شما در این فرم + عکس پرسنلی در گواهینامه صادر شده قرار الزامیست. دقت نمای

 می گیرد. لذا در تکمیل فرم دقت الزم را داشته باشید.

بعد از تکمیل و ذخیره نمودن قسمت قبل، گزینه ورود را انتخاب و وارد صفحه الگین می شوید. نام  -2

موده اید را درج و گزینه ورود را انتخاب تعریف ن 1کاربری شما کدملی و رمز عبوری که در مرحله 

 نمایید.

 

 

 

وزش )به عنوان عضو یا غیر عضو( برای ثبت نام در دوره های آموزشی سازمان بعد از ورود به سامانه آم

دوره ها جهت ثبت نام مراجعه نمایید. همچنین برای مشاهده یا لیست  –می توانید به قسمت دوره ها 

در  ،نل خود یا گزینه اطالعات آموزشی می خود در همان صفحه اصلی کارتابدانلود گواهی های آموزش

 وجود دارد. ها(آزمون  –)دوره ها  قسمت پایین صفحه سمت چب بخش مربوط به گواهی ها
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