@lernito
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮوژﻩ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

۱

اول ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮورﮔﺮ
ﺷﺎﻤ  Chrome، FireFoxﯾﺎ Internet Explorer
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻤﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﺪ از
آﺧﺮﯾﻦ ورژن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﺮﻧﯿﺘﻮ روی ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻧﻮار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮورﮔﺮ آدرس ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ:
 lernito.comو ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺻﻔﺤﻪ
ورود را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ورود ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
»ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی« و »رﻣﺰ ﻋﺒﻮر« .در رﻣﺰ
ﻋﺒﻮرﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﻋﺪد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﺸﱰﺣﺴﺎﺑﺘﺎنﮐﻤﮏﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ و رﻣﺰﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ ی ورود روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﮔﺬرواژﻩ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ؟«
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻤره ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن
را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

۲

ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی ﺣﺴـﺎب ﮐﺎرﺑـﺮی
و ورود ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓـﺰار
آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺖ وب اﺳﺖ.
ﻟﺮﻧﯿﺘﻮ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار
ِ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﺮﻧﯿﺘـﻮ ﻫﻢ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ﻟﭙﺘﺎپ و ﻫﻢ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﺘـﺮﻧﺖ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﱧ
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘـﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

www.lernito.com

+

۳

۴

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی«
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﻤره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮدﺗﺎن و ﮐﺪ
ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ای را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ وارد
ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ »ﺛﺒﺖ« را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

ﮔﺬر واژه

ﺛﺒﺖ

۵

۶

۷

۸

ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺮوﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎﻤن ﺷﻨﺎﺳﻪ و
رﻣﺰی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ از ﺷﺎﻤ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد؟ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود
دوﺑﺎره ی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﺎﻤ را وارد ﮐﻨﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »ورود« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ وارد
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺪﯾﺪ .در ﻣﻨﻮی
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ« ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻤﺗﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن
را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞﺟﺪﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ا ﻓﺰار روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﺧﺎﻧﻪ« ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
اﺻﻠﯽﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
ﻟﺮﻧﯿﺘﻮ آﻣﺎده در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﻤﺳﺖ!

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺮﻧﯿﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻤﻧﯿﺪاﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره
ﺑﻪ ﺷﺎﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺆاﻟﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ:
 @amirsoltaniehﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﮑﻨﯿﻢ.

