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 مقدمه

پیگیری  وثبت  ،قبیل انتخاب واحد، مشاهده نمرات خدمات آموزشی ازانجام فعالیتهای مربوط به به منظور 

 .وارد پرتال طلبه شوید دی در زمانبن بایستی درخواستها و ... 

 که هر سه در این راهنما توضیح داده می شود: مکان پذیر استراه ا ۳پرتال از ورود به 

 ورود از طریق مرورگر اینترنتی در رایانه یا لپ تاپ 

 اینترنتی در تلفن همراه یا تبلت ورود از طریق مرورگر 

  طلبهورود از طریق برنامه اندرویدی پرتال 
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 مرورگر اینترنتی در رایانه یا لپ تاپ

 همانند قبل از دو طریق امکان پذیر است:در این روش شما 

 ورود به کوثرنت .1

   با مراجعه به نشانیhttps://kowsarnet.whc.ir و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور 

 

 صفحه ورود به کوثرنت- 1 تصویر

 کلیک روی سامانه ها و کلیک روی سامانه آموزش 

 

 کوثرنتورود به پرتال طلبه از - 2 تصویر

https://kowsarnet.whc.ir/
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 و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور  https://talabeh.whc.irمراجعه به نشانی  -۲

 

 صفحه ورود پرتال طلبه - 3 تصویر

 

 .ی توانید از منوی مورد نظر استفاده نماییدمبعد از ورود به پرتال طلبه از سمت راست 

 اولین صفحه بعد از ورود به پرتال طلبه- 4 تصویر

https://talabeh.whc.ir/
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 تلفن همراه یا تبلتمرورگر اینترنتی در 

اگر به هر دلیل استفاده بفرمایید اما  طلبهمی توانید از نسخه اندرویدی پرتال  طلبهبرای ورود به پرتال 

 امکان نصب این برنامه را ندارید، جای نگرانی نیست.

 فراهم است. نیزیا تبلت تلفن همراه به پرتال طلبه از طریق مرورگر  ورودامکان 

  ورود از طریق مرورگر اینترنتی در تلفن همراه راهنمای  مطابق بامرورگر تلفن همراه را باز کنید و

 .شوید( http://talabeh.whc.ir) طلبهپرتال وارد ، یا تبلت

، از تنظیمات مرورگر گزینه قابل مشاهده استصفحه پرتال همان طور که در رایانه  مشاهدهبرای 

تا صفحه فوق در گوشی شما به نسخه رومیزی)رایانه ای( پرتال را انتخاب کنید درخواست نمایش 

 .شاهده شودم )همانند صفحه رایانه(صورت صحیح 

 

 تلفن همراه-مرورگرفایرفاکس-نمایش نسخه رومیزی سایت- 5 تصویر

سایت  -)درخواست نسخه رومیزی عنوان این گزینه در مرورگرهای مختلف کمی متفاوت است.

 مخصوص رایانه و ...(
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http://talabeh.whc.ir/
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 طلبهبرنامه اندرویدی پرتال 

پلی یا به طور  از بازار، گوگل طلبهنسخه اندرویدی پرتال 

( http://talabe.whc.ir) طلبهمستقیم از صفحه پرتال 

 قابل دریافت است.

 

 مرورگر تلفن همراه-صفحه ورود به پرتال طلبه - 6 تصویر

 

 

 

 

 

 

از نصب برنامه بر روی گوشی با نام کاربری و رمز عبور خود بعد 

  .از امکانات آن استفاده نماییدو  وارد برنامه شوید.

امکان  برنامه پرتال طلبه در در حال حاضر به ذکر است الزم 

. در صورت نیاز ندارد جودو  التحصیلیفرایند فارغ  دسترسی به

از طریق  talabeh.whc.ir نسخه وب پرتال طلبهز ا می توانید

 مرورگر اینترنتی استفاده بفرمایید.

 

 

 

 

 

 اندروید -طلبهاولین صفحه بعد از ورود به پرتال - 7 تصویر 

http://talabe.whc.ir/
https://talabeh.whc.ir/
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 سواالت متداول
  از کجا دریافت کنم؟نسخه اندروید پرتال طلبه را 

در  https://kowsarnet.whc.ir/apps/education/android/آخرین نسخه اندروید به طور مستقیم از نشانی 

 دسترس است.

 

 برای ورود به پرتال طلبه نباید از کوثرنت وارد شد؟ 

 زیرا یکی از راههای ورود به پرتال طلبه، ورود از طریق کوثرنت می باشد. .درست نیستاین 

 

 رو به رو می شوم!پرتال طلبه  نسخه اندروید با خطای درای فحه ص موقع بارگذاری 

 

دی آن دقت نمایید و در غیر این صورت به نکات بعه در خطا به شما هشداری داده شده است. به صورتی کدر  -１

 توجه نمایید.

 بعدا مجددا بررسی نمایید.لطفا  -１

 از طریق مرورگر اینترنتی استفاده بفرمایید. talabeh.whc.irطابق با راهنمای ارسالی از نسخه وب پرتال طلبه م -１

 صورت برطرف نشدن مشکل، آن را گزارش دهید.در  -１

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kowsarnet.whc.ir/apps/education/android/
https://talabeh.whc.ir/

