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 راهنمای تصویری ورود به کالس های آنالین و پنل کاربری

 

 

طی  رمز عبورو  نام کاربریشما در موسسه گویش و دریافت پس از ثبت نام اولیه مراحل ذیل 

 خواهد گردید.

 

( و مطابق شکل در باالی صفحه گزینه  www.gooyeshes.comگویش شده )   ابتدا وارد سایت-1

 ورود کاربر را کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

رمز عبور در صفحه ای که مشاهده می فرمایید نام کاربری همان شماره دانشجویی شما و  -2

 دریافتی از موسسه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gooyeshes.com/
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 خواهید کرد:خود مشاهده پنل کاربری مواردی که پس از ورود به 

و سوابق تحصیلی شما در  ) پس از تکمیل فرم نظرسنجی مشاهده خواهید نمود(کارنامه الف: 

 آموزشگاه گویش

نام  در موسسه براحتی به شکل غیر حضوری  که پس از اولین ورود شما و ثبتثبت نام آنالین ب: 

 انجام خواهید داد. هر ترم ثبت نام خود را با انتخاب زمان دلخواه

که از شما خواهشمندیم در صورت تغییر شماره همراه و آدرس حتما به این ویرایش اطالعات : ج

 بخش مراجعه نمایید تا بروز رسانی گردد. ) پیامک ها و اخبار موسسه را براحتی دریافت نمایید(

 ورود به کالسد: 

 خروج از حساب کاربری هـ:

 گزینه ورود به کالس را کلیک نمایید -3
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در صفحه بعد با توجه به روز های برگزاری کالس و شعبه مدنظر خود روی لینک ورود به کالس  -4

 مدنظر خود را کلیک نمایید.
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در شکل ذیل نام کامل خود را بعنوان نام کاربری و رمز عبور پیامک شده به شما را وارد نموده و  -5

 وارد محیط کالس مجازی خواهید شد.

باشید حتما نام کالس شما با عنوان دیده شده در این صفحه مطابقت داشته دقت داشته  -

 باشد.

دقیقه قبل از شروع کالس وارد کالس شوید تا در صورت بروز مشکل در  5شما می توانید  -

 استفاده در صدا و تصویر در گوشی خود مشکل را قبل از برگزاری مرتفع کنید.

تصویر( روبرو شده و شناخت کافی از تنظیمات گوشی در صورتی که با مشکالت فوق )صدا و  -

( 32222317-32222107یا لپتاپ خود نداشته با همکاران ما در دفتر موسسه گویش )

 تماس حاصل فرمایید.

می شوید در بخش مستندات اولین بار وارد کالس های مجازی گویش در صورتی که  * -

لپتاپ را مطالعه و ویدیو ها را مشاهده راهنما نکات فنی موردنیاز در گوشی، تبلت و 

 *  نمایید.

 

 

 عنوان

 


