پنل برنامه مکتبستان چگونه است؟
سالم دوست خوبم ،پس از خرید برنامه 4ماهه یک پنل حرفه ای و دوست داشتنی
به شما داده می شود .شما هر دو هفته یک بار ،به پنلتان سر می زنید و برنامه دو
هفته آتی  +سایر فایل ها و جزوات و فیلم هایی که باید در آن بازه زمانی مطالعه
کنید را دریافت می کنید .کار با پنل دریافت برنامه 4ماهه مکتبستان بسیار ساده
است و در ادامه توضیح مختصری بهتون میدیم 

اص ال چرا برای دریافت برنامه با پنل کار می کنیم؟
ما تصمیم گرفتیم برای اینکه شما در بین انبوه اطالعات همراه برنامه 4ماهه
سردرگم نشوید ،اطالعات و برنامه ها را طبق برنامه ریزی دکتر کاویانی در پنل شما
به صورت زمان بندی شده قرار دهیم .بدین صورت شما می دانید که هر دو هفته
یک بار باید به پنلتان مراجعه کنید و برنامه ،جزوات ،فایل های صوتی ،فیلم ها و ...
را برای بازه زمانی دو هفته ای پیش روی خودتان دانلود کنید .همچنین با این روش
برنامه نیز سریعتر به دست شما می رسد و نیازی نیست که درگیر امور پستی و ..
شوید.
خالصه بگم :اینجوری سردرگم نمیشین که واااای این همه جزوه و فیلم و فایل
صوتی و  ...رو باید چیکار کنم؟!؟!؟! وقتی پنل دارین این ها به صورت زمان بندی
شده بهتون داده میشه و شما هم اصالااااا سردرگم نمیشین 

تصاویری از بخش های مختلف پنل :
در تصاویری هم که همراه این متن برای شما قرار دادیم ،بخش های پنل را می
بینید.
کار با پنل بسیار ساده تر از حد تصور است!
 -1ابتدا شما از طریق آدرس زیر وارد پنل می شوید( .البته قبلش ما نام کاربری
و کلمه عبور را به شما می دهیم)
http://academy.maktabestan.ir

 -2سپس شما در این بخش دروس خودتان را می بینید .هر درس شامل
برنامه و محتوای آموزشی دو هفته شماست .این دروس هر دو هفته یک بار
برای شما فعال می شود .در این تصویر درس دو هفته اول فعال است.

 -3در بخش زیر نیز درس اول را باز کردیم و شما محتوای اولین درس را می
بینید .کلیه مطالبی را که شما باید در دو هفته اول مطالعه کنید در این بخش
برای شما قرار داده شده است و شما کافی است آن ها را دانلود کنید.
دانلود کل محتوای یک درس هم نهایت 11دقیقه زمان می خواهد



هر دو هفته یک بار کافی است به پنلتان سر بزنید .درس مربوطه برای دو هفته
آتی را باز کنید .نهایت  11دقیقه وقت بذارید و اطالعات را دانلود کنید و با لذت و
آرامش مشغول مطالعه شوید 

برای تهیه برنامه نیز می تونین به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://maktabestan.ir/barname
به شما قول می دهیم برنامه مکتبستان همه نگرانی ها و استرس های شما رو
برطرف می کند 
#برو
#برس
#بدرخش
#مکتبستان

