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همان  از  را  تغییر  تا  می کند  کمک  شما  به  دوره  این 
و  تعادل  و  کنید  آغاز  دارید،  قرار  آن  در  که  نقطه ای 
خود  از  نسخه  بهترین  و  ببرید  باال  را  زندگی  کیفیت 

حقیقی خود را تجربه کنید.
در این سفر مهیج، راز آلود و جذاب با ما همراه شوید.

همراهان عزیز

به دنیای 44 خوش آمدید.



3

 دوره 44    |   راهنمای جامع ورود به دوره 

www.44tage.com

فهرست

Contents
6 پیش ثبت نام و ساخت حساب کاربری جدید در وب سایت 

6 • تغییر زبان سایت 

7 • ساخت حساب کاربری جدید 

8 • تایید قوانین استفاده و سیاست حفظ حریم 

8 • ایجاد حساب کاربری من 

9 • احراز هویت- وارد کردن کد معرف 

9 • تایید عضویت و دریافت ایمیل 

10 •  اتمام مهلت ایمیل تایید 

11 آشنایی با نوار کاربری و منوها 

11 • دایره اول- منوها 

11 • دایره اول- پروفایل- تنظیم ساعت 

12 • دایره اول- پروفایل- تنظیمات عکس پروفایل 

13 • انتخاب و بارگذاری 1-1 

14 • تنظیمات نمایش پوشه 2-1 

14 • حذف عکس پروفایل 3-1 

14 • دایره اول- تنظیمات شخصی 

15 • تنظیمات شخصی-  تنظیم زبان دلخواه به صورت پیش فرض 

15 • دایره دوم- چرخ دنده  

16 • دایره سوم- پیام ها 

17 • دایره چهارم- اطالعیه ها  



4

 دوره 44    |   راهنمای جامع ورود به دوره 

www.44tage.com

17 • دایره پنجم- عالمت چشم 

18 • منوهای سمت راست 

19 در صفحه ی دنیای من چه می گذرد 

19 • ورود به وادی طلب 

20 • پیشرفت من 

20 • نشان های اخیر 

20 • امتیاز باش گاه 

21 • نوار رنگی 1-1 

21 • جدول امتیازات 1-2 

21 • راهنما 1-3 

22 •  آخرین زمان دسترسی- در جریان 

22 • کیف پول  

22 • کد معرف یا کد شناسایی در دنیای 44 

23 آشنایی با تور کاربر 

23 • بازنشانی و دسترسی به تور کاربر 

24 گذراندن وادی طلب 

24 • به وادی طلب خوش آمدید 

24 • پیشرفت من- شماره 1 

24 • وضعیت تکمیل مراحل -شماره 2 

25 • راهنمای استفاده از محتوای دوره  

26 روش های بازگشت به دوره  



5

 دوره 44    |   راهنمای جامع ورود به دوره 

www.44tage.com

27 آشنایی با فضای آزمــون – تمرین تمرکــز 

27 • تمرین عملی 

27 • شرایط آزمون با دوربین باز 

28 ورود به شهر نوران 

28 • ثبت نام در شهر نوران 

28 • راهنمای ورود به شهر نوران 

29 • شرایط تمرین در باش گاه  شهر نوران 

30 • وضعیت تکمیل درس 

31 ثبت نام در دوره 44 و افزایش اعتبار درخزانه 44 

31 • سواالت متداول- راهنمای ثبت نام در دوره44 

32 آغاز دوره 44 

32 • معرفی و شرایط دوره 44 - دروازه ها 

33 دهکده ی سلیمان 

33 • ارتباط با نوردار و مسئول دوره 

33 • نگهبانان گذرگاه 

33 • آزمون پایان دروازه 



6

 دوره 44    |   راهنمای جامع ورود به دوره 

www.44tage.com

پیش ثبت نام و ساخت حساب کاربری جدید در وب سایت

• تغییر زبان سایت

پس از ورود به وب سایت 44، زبان مورد نظر خود را از منوی باالی صفحه انتخاب کنید.
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• ساخت حساب کاربری جدید

جهت ورود به دوره ی پیش  ثبت نام الزم است تا در وب سایت یک حساب کاربری بسازید.

در صفحـه پیـش رو، روی کلیـد"ایجـاد حسـاب 
کاربری جدید" کلیک کنید.
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حفظ  سیاست  و  استفاده  قوانین  تایید   •
حریم

از مطالعه قوانین استفاده، سیاست حفظ   پس 

حریم خصوصی و اعالم توافق با موارد ذکر شده، 

کلید ادامه را بزنید تا وارد مرحله بعد شوید.

• ایجاد حساب کاربری من

پس از تکمیل موارد در این صفحه، بر روی کلید 
وارد  تا  کنید  کلیک  من  کاربری  حساب  ایجاد 

مرحله بعد شوید.
یا  فارسی  به  ورود،  رمز  کردن  وارد  هنگام  به 
دکمه بودن  خاموش  و  روشن  یا  و  انگلیسی 

 caps lock توجه کنید.
نشان دهنده  قسمت  هر  کنار  در  قرمز  دایره 

ضرورت تکمیل اطالعات است.
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• احراز هویت- وارد کردن کد معرف

هنگام ثبت نام و ساخت حساب کاربری جدید، در 
بخش احراز هویت، کد فردی که شما را به دنیای 

44 معرفی کرده است) کد معرف( را وارد کنید.

• تایید عضویت و دریافت ایمیل

دریافت  مقابل  تصویر  همانند  انگلیسی  یا  و  فارسی  زبان  به  پیامی  کاربری،  حساب  ایجاد  از  پس 
خواهیدکرد و پس از آن نامه ای به ایمیل شما ارسال می شود. 
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داخل  لینک  روی  بر  مقابل  تصویر  همانند  لطفا 
ایمیل کلیک کنید تا عضویت شما تایید شود.

•  اتمام مهلت ایمیل تایید
 در صورت اتمام مهلت کلیک بر روی لینک، دسترسی شما به سایت بسته خواهد شد. لطفا جهت باز 

شدن دسترسی به آدرس:  support@44tage.com  ایمیل بزنید.

به دنیای 44 خوش آمدید
 پس از کلیک بر روی لینک داخل ایمیل وارد صفحه ی زیر خواهید شد.

کلید ادامه را بزنید تا  به دنیای اسرارآمیز 44 وارد شوید.
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آشنایی با نوار کاربری و منوها

• دایره اول- منوها

پروفایل،  من،  دنیای  صفحات  به  بخش  این  در 
وب سایت از  خروج  و  شخصی  تنظیمات 

"log out "دسترسی خواهید داشت. 

• دایره اول- پروفایل- تنظیم ساعت

جهت تنظیم ساعت با توجه به محل سکونت خود، بر روی دایره اول، آیکن عکس در سمت چپ باالی 
تصویر کلیک کنید و وارد بخش پروفایل شوید. 

2

1
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پس از کلیک بر روی قسمت "اطالعات من" وارد 
از  و  شده  فردی"  مشخصات  "ویرایش  بخش 
کشور  با  را  ساعت  زمانی"،  گزینه"منطقه  طریق 
محل سکونت خود تنظیم کنید تا در تمرینات و 

آزمون ها دچار مسئله نشوید. 

• دایره اول- پروفایل- تنظیمات عکس پروفایل

جهت تنظیم عکس برای پروفایل، مطابق آدرس زیر  پیش بروید.
ویرایش  من/  اطالعات  سایت/پروفایل/  وب  اصلی  صفحات  در  چپ  سمت  اول  دایره  روی  بر  کلیک 

مشخصات فردی/ عکس کاربر
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• انتخاب و بارگذاری 1-1

از دو طریق می توانید عکس پروفایل خود را بارگذاری کنید.
به  کلید  فشردن  سپس  شماره1(.  بلوک)  این  )drag-drop(در  عکس  کردن  رها  و  کشیدن  اول:  راه 

روزرسانی مشخصات فردی در قسمت پایانی صفحه .

راه دوم: کلیک بر روی کلید اضافه کردن .../ارسال یک فایل/choose file/ قرار دادن این فایل روی 
سایت. 

سپس فشردن کلید به روز رسانی مشخصات فردی در قسمت پایانی صفحه )شماره2(.

21
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• تنظیمات نمایش پوشه 2-1

  پس از انتخاب عکس مورد نظر خود، ازطریق این سه گزینه می توانید نمایش عکس خود را در باکس 
شماره1 مشاهده کنید )شماره 3(.

• حذف عکس پروفایل 3-1

 با کلیک کردن روی کادر مربع  "حذف عکس"، می توانید عکس پروفایل  خود را حذف کنید)شماره4(.

• دایره اول- تنظیمات شخصی

در  صفحه تنظیمات شخصی مطابق تصویر زیر  
کاربری  حساب  به  مربوط  تنظیمات  کلیه ی  به 
عبور  رمز  تغییر  فردی،  مشخصات  ویرایش  مثل 

و... دسترسی خواهید داشت.

1

3

4
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• تنظیمات شخصی-  تنظیم زبان دلخواه به 
صورت پیش فرض

روی  بر  کلیک  با  شخصی  تنظیمات  صفحه ی  در 
را  خود  زبان  می توانید  دلخواه  زبان  تنظیم 

به صورت پیش فرض و ثابت تنظیم کنید.

• دایره دوم- چرخ دنده 

 پس از فشردن کلید چرخ دنده به قسمت دنیای 

رویدادها،  تقویم   اصلی  سایت،  صفحه ی  من، 

دروسی که در آن ثبت نام کرده اید و ... دسترسی 
خواهید داشت.

2
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• دایره سوم- پیام ها

در این بخش لیست پیام های شما نمایش داده  
می شود واز این طریق می توانید با نوردار خود در 

ارتباط باشید. 

محدودیت  بخش،  این  در  تنظیمات  اعمال  با 
را  ایجاد  دسترسی سایر کاربران برای ارسال پیام 
دریافت  جهت  الزم  تنظیمات  همچنین  و  کرده 

اعالن ها را تعیین کنید.

3
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• دایره چهارم- اطالعیه ها 

با  مرتبط  اطالعیه های  تمامی  قسمت  این  در 
فعالیت های شما در طی مسیر دوره ی 44 قابل 

مشاهده است. 
این  در  چرخ دنده  عالمت  فشردن  با  می توانید 
عدم  یا  دریافت  جهت  الزم  تنظیمات  بخش، 
دریافت پیام ها را اعمال کنید. در صورت دریافت 
پیام یا اعالن جدید، تعداد آن ها در کنار دایره به 

نمایش گذاشته می شود. 

• دایره پنجم- عالمت چشم

 با فشردن کلید چشم، صفحه ی خود را برای حالت مطالعه تنظیم کنید.

4

5
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• منوهای سمت راست

جهت کسب چشم اندازی وسیع و صحیح از دنیای رازآلود و الهام بخش 44، همچنین کسب آگاهی از 
از بخش های مختلف در  ... می توانید  با ما و سواالت متداول و  ارتباط  اهداف دوره،  تجربه مربیان، 

منوهای سمت راست استفاده نمایید.
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در صفحه ی دنیای من چه می گذرد

همراه عزیز شما در صفحه ی دنیای من هستید و پس از هر بار وارد کردن حساب کاربری نیز وارد همین 
صفحه خواهید شد. برای ورود به دوره ی  اصلی، ابتدا الزم است تا دوره پیش ثبت نام را طی کرده و پس 
از  آشنا شدن با فضای شگفت انگیز دنیای 44، از طریق خزانه، اعتبار خود را  شارژ  کرده و سپس وارد 
دوره 44 شوید. دوره ی 44 در قالب 4 گذرگاه اصلی طراحی شده است که در  مسیر رسیدن به هر گذرگاه 

و عبور از آن ها، رازهایی بر شما آشکار خواهدشد و الزم است تا تمریناتی را انجام دهید. 

هر صفحه از دنیای 44  از "بلوک هایی"  تشکیل شده است که همچون  قطعات یک پازل در کنار هم  
چیده شده اند. برای هر کدام از این بلوک ها کاربری مشخصی در نظر گرفته شده که با کلیک روی نام 
آن ها وارد آن قسمت خواهید شد. پس برای پیمودن مسیر الزم است با توجه کافی از آن ها استفاده 

کنید و طبق دستورالعمل ها پیش بروید. 
"هر بلوک، خود را به شما معرفی خواهد کرد"

• ورود به وادی طلب

دریافت  و  طلب  وادی  بخش  به  ورود  جهت   
و   1 گزینه ی  روی  می توانید  درس  اولین  محتوای 

2 کلیک کنید اما پیش از آن به توضیح مختصری 
من  دنیای  صفحه ی  کلی  فضای  به  نسبت 

می پردازیم. 

1

2
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• پیشرفت من

بلوک پیشرفت من، میزان پیشروی شما در دوره را نمایش می دهد. در صفحه ی وادی طلب  توضیحات 
تکمیلی این بلوک در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

• نشان های اخیر

اهدا  نشان هایی  بخش،  همان  با  متناسب  مرحله،  هر  پشت سرگذاشتن  از  پس  دوره  مسیر  درطول 

خواهد شد که در این بلوک نمایش داده می شود.

• امتیاز باش گاه

 با مطالعه ی داستان و کشف رازهای پیش رو در خواهید یافت که "باش گاه" به چه فضایی گفته می شود 
و در آن چه فعالیت هایی انجام خواهد شد. هر چه بیشتر در مسیر پیش بروید، رازهای بیشتری بر شما 

آشکار خواهد شد.
در این بلوک امتیاز و نتیجه ی تمرینات در روزخونه ثبت شده و قابل مشاهده است.
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• نوار رنگی 1-1

نوار طوسی رنگ، نشانگر امتیاز مورد نیاز شما برای رسیدن به مرحله بعد است و نوار آبی رنگ میزان 
پیشرفت شما را در هر مرحله نشان می دهد. پس از هر بار تمرین، بخشی از نوار طوسی با توجه به 
امتیاز تمریِن شما، آبی رنگ خواهد شد. برای رسیدن به مرحله بعد الزم است تا نوار پیشرفت باش گاه 

کامال آبی شود.

• جدول امتیازات 1-2

سایر  شده ی  کسب  امتیازهای  و  پیشرفت  میزان  می توانید  امتیازات،  جدول  کلید  روی  کلیک  با 
شرکت کنندگان را نیز مشاهده کنید.

• راهنما 1-3

از طریق کلید راهنما جدول رتبه بندی به همراه نام گذاری مراحل در باش گاه را مشاهده خواهید کرد.

1-1

1-2 1-3
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•  آخرین زمان دسترسی- در جریان

در بلوک "درس ها" می توانید به دوره هایی که در آن ثبت نام کرده اید و بخش هایی از سایت که اجازه 
ایجاد  و  آسان تر  دسترسی  جهت  بلوک  این  باشید.  داشته  دسترسی  کرده اید،  پیدا  را  آن ها  به  ورود 
از  تنظیمات دلخواه به دروس جاری، آینده، گذشته، ستاره دار، پنهان شده و.... طراحی شده است. 
طریق عالمت "سه نقطه ..." نیز می توانید دروس مورد نظر را ستاره دار یا دروس طی شده را پنهان 

کنید. 

• کیف پول 

در این بلوک موجودی کیف پول و لینک ورود به 
خزانه 44 قرار گرفته است. برای فعال کردن کیف 
پول الزم است دوره پیش ثبت نام را تکمیل کنید تا 

دسترسی شما به این بخش باز شود.

• کد معرف یا کد شناسایی در دنیای 44

دنیای  در  که  است  معرف  عنوان  به  شما  کد  این 

در  می شوید.  شناسایی  کد  همین  با  نیز   44
صورت تمایل به دعوت عزیزانتان به دنیای 44، 
ارسال  آن ها  برای  و  کپی  را  دعوت  متن  می توانید 

نمایید.
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آشنایی با تور کاربر

• بازنشانی و دسترسی به تور کاربر

 در برخی صفحات از وب سایت بالفاصله پس از ورود، تور راهنما به صورت خودکار فعال می شود. با 
فشردن کلید "ادامه"و "قبلی" می توانید همسفر تور شده و از عملکرد بخش های مختلف آن صفحه 

مطلع شوید.

طبق  دستی،  صورت  به  تور  کردن  فعال  جهت 
تصویر به آخرین خط از صفحه مورد نظر مراجعه 

کنید.
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گذراندن وادی طلب

• به وادی طلب خوش آمدید

وارد  طلب"  "وادی  کلید  فشردن  با  کرده اید،  پیدا  را  من  دنیای  فضای  با  کلی  آشنایی  که  اکنون  خب 
مرحله بعد شوید.

• پیشرفت من- شماره 1

این بلوک، میزان پیشرفت شما را در هر مرحله نشان می دهد. زمانی که هر بخش را به صورت صحیح 
تکمیل کنید، قسمت مشخص شده در کادر طوسی، به رنگ سبز در می آید و قسمت های تکمیل نشده 
مرحله،  نام  می توانید  نیز  نوار  این  روی  موس  نشانه گر  نگه داشتن  با  می مانند.  باقی  طوسی  رنگ  به 
تکمیل و یا عدم تکمیل مراحل جاری را ببینید. عالوه بر صفحه ی وادی طلب، با مراجعه به صفحه ی 

دنیای نیز می توانید به بلوک پیشرفت من دسترسی داشته باشید.

• وضعیت تکمیل مراحل -شماره 2

با آشکار شدن فعالیت های دوره، در مقابل برخی از آنان مربعی را خواهید یافت. این مربع به این معنی 
است که برای ادامه مسیر، الزم است آن فعالیت را تکمیل کنید.

1

2
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• راهنمای استفاده از محتوای دوره 

 در هر صفحه عالوه بر محتوای متنی، محتواهای آموزشی دیگری همانند:
-   محتوای چندرسانه ای )عکس، کلیپ صوتی، ویدئو و ...(

-   تمرینات عملی 
-   آزمون و ..... مشاهده خواهیدکرد.

-  در صورتی که کادر مربع پیوسته باشد، الزم است پس از انجام فعالیت ها، همانند شماره  2   آن را عالمت 
زده و وارد مرحله ی بعد شوید. پس از بازگشت به صفحه ی اصلی دوره، جهت ورود به مرحله ی بعد به 
آخرین فعالیت در صفحه مراجعه کنید و توجه کافی را نسبت به کادرهای مربع داشته باشید.)شماره3(

1

3

2
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روش های بازگشت به دوره 

در طول مسیر دوره به چند صورت می توانید به صفحه ی اصلی برگردید. 
"بازگشت به صفحه ی اصلی دوره"

"بازگشت به درس" در صفحه تمرینات عملی و ...
و کلید"بازگشت به دنیای من" و .
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آشنایی با فضای آزمــون – تمرین تمرکــز

• تمرین عملی
پس  از ورود به صفحه تمرین تمرکز، جهت آشنایی کامل با چگونگی انجام آن، ویدیو آموزشی را تماشا 

کنید و طبق راهنما مراحل را انجام دهید و در پایان بر روی کلید اتمام آزمون کلیک کنید.

• شرایط آزمون با دوربین باز

 webcam در آزمون هایی که الزم است دوربین باز باشد، دقت کنید که باال تنه کامل در کادر بوده و 

هم تراز با صورت قرار گیرد.
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ورود به شهر نوران

• ثبت نام در شهر نوران

 پس از انجام مراحل در وادی طلب به شهر نوران هدایت خواهید شد. در این مرحله الزم است تا رمز 
ورود را  وارد کرده و پس از آن با تکمیل بخش "احراز هویت" طبق متن راهنما در داستان، ثبت نام خود 

را تکمیل کنید.

• راهنمای ورود به شهر نوران

پس از ورود به شهر نوران به باش گاه وارد شوید و در آنجا بر اساس امتیاز مورد نظر به تمرین عملی 
بپردازید.

نوران شهری است مملو از شگفتی و راز که هر چه بیشتر در مسیر پیش بروید و بر خود تسلط بیشتری 
پیدا کنید، دروازه های بیشتری از آن به روی شما گشوده خواهد  شد.
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• شرایط تمرین در باش گاه  شهر نوران

در طول مسیر دوره الزم است تا به شهر نوران مراجعه کرده و در مکانی به نام باش گاه به تمرین بپردازید. 
پس از پایان یافتن هر تمرین در باش گاه، با فشردن کلید" بازگشت به درس" به صفحه ی شهر نوران 
بازمی گردید و با مراجعه به قسمت پایانی صفحه، با انتخاب تمرین مورد نظر) باهم/تنها( و فشردن 

کلید" شرکت مجدد در آزمون" وارد تمرین بعد خواهید شد. 

در این بخش آنقدر تمرین را ادامه می دهید تا مجموع امتیازهای شما به حد نصاب رسیده و برای ورود 
به مرحله بعد مورد تایید باشد. دقت کنید که بین هر تمرین حداقل بیست دقیقه فاصله نیاز 

است.

 درصورتی که ساعت درج شده در پایان تمرین با زمان محل سکونت شما مغایرت داشت، جهت تنظیم 
آن به بخش "تنظیم ساعت" در فهرست راهنما مراجعه کنید. در بلوک امتیاز باش گاه، امتیاز الزم جهت 

رسیدن به مرحله بعد نمایش داده خواهد شد.
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• وضعیت تکمیل درس

این بلوک شرایط الزم برای تکمیل دوره ای که در 
آن ثبت نام کرده اید را نمایش می دهد.
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ثبت نام در دوره 44 و افزایش اعتبار درخزانه 44

می توانید  ")شماره1(  دوره44  در  ثبت نام  "راهنمای  کلید  طریق  از  ثبت نام  پیش  دوره  تکمیل  از  پس 
اطالعات الزم جهت ورود به دوره را کسب کرده و سپس در خزانه 44اعتبار خود را افزایش داده)شماره2( 

و ازطریق کلید ورود به دوره)شماره3(، سفر پر راز و رمز خود در دنیای 44 را ادامه دهید.

1

2

3

• سواالت متداول- راهنمای ثبت نام در دوره44

 از طریق کلید "راهنمای ثبت نام در دوره" نیز می توانید پرسش های متداول را مطالعه کرده و سواالت 
my44tage@ در تلگرام و یا ایمیل support@44tage.com با ما در میان  خود را از طریق  آدرس 

بگذارید.
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آغاز دوره 44

• معرفی و شرایط دوره 44 - دروازه ها

همراه عزیز حال که به این مرحله رسیدید و عزم خود را برای بیداری جزم کرده اید، الزم است بدانید که 
کل این دوره شامل 4 دروازه است.

دروازه اول: درگاه یحیی  -
دروازه دوم: درگاه َحوی  -
دروازه سوم: درگاه َمتی  -

دروازه چهارم: درگاه َجلی  -

با ورود به درگاه یحیی)دهکده ی سلیمان( وارد اولین دروازه خواهید شد. دقت کنید که برای اتمام هر 
مرحله فقط 11 روز فرصت دارید تا خود را با شرایط در نظر گرفته شده در دنیای 44 بیازمایید. در صورتی 
که به هر دلیلی نتوانید هر مرحله را در 11 روز پشت سر بگذارید، به ابتدای آن مرحله، یعنی اولین روز از 

آن 11 روز باز می گردید.
 درنظر داشته باشید که شرایط و مختصات کلی محیط دوره در هر چهار مرحله مشابه وادی طلب)پیش 
ثبت نام( خواهد بود. پس  در هر صفحه، به بلوک ها توجه کنید و در صورت نیاز از تور کاربری استفاده 

نمایید.
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دهکده ی سلیمان

• ارتباط با نوردار و مسئول دوره
صورت  در  سلیمان،  دهکده ی  به  ورود  از  پس 
نیاز می توانید با ارسال پیام با مسئولین آموزش 
و  بپرسید  را  خود  سوال های  باشید،  ارتباط  در 
از  پس  کنید.  دریافت  نیز  را  الزم  راهنمایی های 
در  پیام دهی  منوی  از  شما  مکالمات  پیام،  ارسال 
سمت چپ باالی صفحه در دسترس خواهند بود.

به دهکده ی سلیمان خوش آمدید

• نگهبانان گذرگاه

در طول دوره، آزمون هایی طراحی شده است  تا بتوانید میزان ادراک خود از محتوای ارائه شده را مورد 
سنجش قرار دهید.  در آزمون های میان دوره )نگهبان گذرگاه(  پس از  پاسخ دادن به هر سوال، کلید 

"ثبت پاسخ" را فشار دهید تا وارد صفحه ی بعد شوید.

• آزمون پایان دروازه

طراحی  جامع   آزمونی  دروازه  هر  پایان  در  و  دارد  قرار  دروازه ای  گذرگاه،  هر  انتهای  در  مسیر  ادامه  در 
شده است که فقط یک بار فرصت تکمیل آن را خواهید داشت.
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همواره می توانید سوال های خود را به آدرس:

  support@44tage.com   ارسال کرده

و از  پشتیبانی دنیای 44 بهره ببرید.

"موفق و پر نور باشید"


