راهنمای ورود به سامانه آموزش
برای فراگیری درس به سامانه آموزش از طریق لینک  http://yasinuniversity.org/وارد
می شوید .پس از ورود ،صفحه زیر ظاهر می شود:

از جعبه زبان ،زبان فارسی را انتخاب کرده و سپس بر روی نوشته  loginکلیک کنید.
کسانی که اولین بار به صفحه " ورود به سایت" وارد می شوند ،با پیغام تغییر رمز ورود
و شکل زیر مواجه می گردند:

برای تغییر رمز ورود می بایست به چند نکته توجه شود:

.1حروف "رمز ورود" می بایست انگلیسی باشد .بنابراین قبل از وارد کردن رمز،
تنظیمات " صفحه کلید" خود را کنترل کنید(.صفحه کلید در حالت تایپ کردن انگلیسی
باشد .کلیدCaps Lockخاموش باشد).
 -2حداقل یکی از حروفی را که تایپ می کنید ،یک حرف بزرگ باشد (.کلید Shiftرا
بگیرید و سپس حرف مورد نظرتان را وارد کنید).
.3در رمز ورود می بایست از اعداد هم استفاده شود.
 .4در رمز ورود می بایست از کاراکتر دیگری غیر از حروف و عدد نیز استفاده شود
مانند %،$،#،@ :و .....
.5رمز ورود می بایست حد اقل دارای  9حرف باشد.
نمونه ای از رمز ورود صحیح:

Amini@111

پس از وارد نمودن رمز ورود جدید ،بر روی "ذخیره تغییرات" کلیک کنید .با این عمل ،به
صفحه شخصی خودتان وارد می شوید:

عنوان هایی که در این صفحه مشاهده می کنید به این شرح است:
 .1صفحه خانگی من  :در این صفحه دروس انتخابی خود را مشاهده می نمایید.
 .2صفحه های سایت :در این صفحه تقویم روز ،اخبار سایت و ...را مشاهده می
نمایید.4.
 .3در این صفحه مشخصات فردی خود را مشاهده می کنید.
 .4درس های من :با کلیک بر روی این عنوان و درس مورد نظر ،صفحه زیر نمایش
داده می شود:

در این بخش درس ها به صورت هفته ای یا روزانه دسته بندی شده و قابل
مشاهده می باشد .از این بخش برای ارائه درس ها به صورت  flashو  ، PDFارائه
سواالت ،تاالر گفتگو و ...استفاده می شود.
توجه :برای مشاهده فایلهای  ،flashپالگینAdobe flashبر روی کامپیوتر شخصی
می بایست نصب باشد.
.5در این قسمت تیتر همه درس های ارائه شده از این مرکز را مشاهده می
نمایید.
.6در این بخش می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید.

در ادامه ،معارف جویان محترم می توانند بر روی فایل flashکلیک کنند و درس را
به صورت حضوری و آنالین ببینند .جهت سهولت کار و کنترل بر روی درس،
کاربران می توانند ضمن نگه داشتن یکی از کلیدهایCtrlبر روی صفحه کیبرد،
غلتک اسکرول موس را بچرخانند تا به تنظیم دلخواه خود برسند.

