سامانه آموزش آنالین یوگا

راهنمای استفاده از دوره های آنالین یوگا

حساب کاربری
ورود  /عضویت
برای ورود یا عضویت وارد سایت شده و دکمه شروع کنید را بزنید

برای ورود یا عضویت در یوگان اینجا

اینجا

کلیک کنید

منو حساب کاربری
دوره های من  :شامل دوره های آنالین که در آنها شرکت کرده اید
داشبورد :بررسی وضعیت آماری دوره های آموزشی شما
پروفایل :برای قراردادن و تغییر عکس حساب کاربری
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شرکت در دوره های یوگا آنالین و DVD

در سایت دکمه شروع کنید را بزنید و شماره موبایل و کد دریافتی را وارد کنید
دوره مورد نظر را انتخاب کنید و بوسیله دکمه مشاهده کنید وارد دوره شوید
تمامی دوره ها دارای جدول مشخصات و فیلم معرفی برای انتخاب صحیح هستند
نوع روش آموزش مناسب را انتخاب کنید ( ،DVDآنالین ،هر دو) و خرید محصول
برای مشاهده و شرکت در دوره های یوگان

اینجا

کلیک کنید

اپلیکیشن در اندروید
بوسیله برنامه گوگل کروم وارد سایت یوگان شوید
بعد توسط سه نقطه باال سمت راست وارد منو برنامه گوگل کروم شوید
دکمه اضافه کردن به صفحه موبایل (  ) Add to home screenرا بزنید.
برای وارد شدن به سایت یوگان اینجا

اینجا

کلیک کنید

( اگر از محیط اینستاگرام وارد سایت شدید باید ابتدا خارج شده و مستقیم وارد گوگل کروم شوید )
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اپلیکیشن در آیفون
بوسیله برنامه سافاری وارد سایت یوگان شوید
بعد از وارد شدن به سایت وارد منو برنامه سافاری شوید
دکمه اضافه کردن به صفحه موبایل (  ) Add to home screenرا بزنید.
برای وارد شدن به سایت یوگان اینجا

اینجا

کلیک کنید

( اگر از محیط اینستاگرام وارد سایت شدید باید ابتدا خارج شده و مستقیم وارد گوگل کروم شوید )
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نحوه وارد شدن به دوره آنالین

در منو حساب کاربری یا منو موبایل وارد قسمت دوره های من شوید
دوره مورد نظر را انتخاب و دکمه شروع دوره یا ادامه دوره را بزنید
وارد اولین تمرین دوره میشوید و میتوانید از محتوای آن استفاده کنید
دوره های آنالین دارای هیچگونه محدودیت زمانی و استفاده نمی باشند
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نحوه استفاده از دوره آنالین
هر جلسه شامل فیلم های تمرینی همراه با توضیحات و نحوه انجام می باشد

توضحیات تمرین را مطالعه و فیلمها را به ترتیب و طبق برنامه و زمان الزم انجام دهید

فیلمهای مخصوص برای استفاده توسط اینترنت ضعیف در انتها قرار دارد
در صورتیکه تمرین دارای فایل ضمیمه باشد میتوانید آنرا در انتها دانلود کنید

برای رفتن به تمرینات دیگر از فلش های پایین یا منو جلسات در باال استفاده کنید
برای خروج از تمرینات وارد منو جلسات شوید و دکمه بازگشت به دوره را بزنید

منو

مشاوره  /پشتیبانی
تماس تلفنی با شماره 02122632002
عدد  1را به سامانه  10002122632002پیامک کنید تا با شما تماس بگیریم
پشتیبانی آنالین از طریق واتس اپ روی شماره 02122632002
برای ارتباط مستقیم در واتس اپ

اینجا

2
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کلیک کنید.

قوانین و مقررات یوگان

قبل از خرید پکیج های آموزشی آنالین و یا  DVDهای یوگا در خانه حتما توضیحات
مربوطه را مطالعه و فیلم معرفی دوره را مشاهده نمایید و همینطور برای آشنایی
با نحوه آموزش های یوگان به قسمت یوگا رایگان سایت مراجعه کنید و نمونه

فیلم های آموزشی را مشاهده و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان ما در
ارتباط باشید .لذا قبل از شرکت در دوره آموزشی از انتخاب خود مطمئن شوید
زیرا به هیچ عنوان امکان تغییر یا استرداد آنها میسر نمی باشد مگر در صورت
خرابی یا کار نکردن دوره های آموزشی و یا دیسک ها.
در صورتیکه  DVDهای آموزشی بعد از گذر زمان و استفاده زیاد دچار خرابی،
خش دار شدن یا شکستگی شوند میتوانید فقط با پرداخت هزینه دیسک و ایاب

و ذهاب آنها را با دیسک نو تعویض نمایید.

اینجا

برای مشاهده قوانین و مقرارت کامل یوگان

برای مشاهده نمونه فیلم های آموزشی یوگان
برای دریافت مشاوره رایگان

اینجا

اینجا

کلیک کنید

کلیک کنید

کلیک کنید

کپی رایت و مالکیت معنوی یوگان

کلیه منافع و مالکیت دامنه « »  ،Yogan.irنام «یوگان» ،لوگو و سایر
عالئم تجاری ,نام کسب و کار ,طرح صنعتی ,ثبت اختراع ,نام و آدرس
سایت متعلق به یوگان و پدیدآورندگان آن می باشد و ثبت گردیده
است و بدون کسب اجازه کتبی ،هرگونه کپیبرداری و استفاده از
موارد فوق ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
کلیه محتویات آموزشی سایت یوگان شامل فیلمهای آموزشی،
آموزشهای آنالین ،پکیج های یوگا در خانه  ،DVDعکس ها ،نوشته ها و
فایل های صوتی و تصویری توسط تیم یوگان تهیه و تدوین گردیده و
بطور رسمی ثبت اثر گردیده و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی می باشد و ذیل قانون حمایت کپی رایت قرار دارد و
صرفاً برای استفاده شخصی و غیر تجاری کاربران عرضه شده است و
هرگونه سوء استفاده از این اطالعات پیگرد قانونی خواهد داشت.
هیچ فرد حقیقی ،حقوقی یا سایتی به هیچ عنوان نمی تواند از اطالعات
موجود در این سایت برای فروش ،توزیع ،انتشار ،تولید مجدد ،نمایش
یا پخش در عموم و یا ایجاد ترافیک در سایت خود استفاده نماید و
همینطور استفاده از سیالبس های آموزشی سایت یوگان برای ساخت
فیلمهای آموزشی مشابه یا ارایه آموزشهای مشابه در هر مکان اعم از
حضوری و آنالین در سایت های دیگر کامال غیر مجاز میباشد و پیگرد
قانونی خواهد داشت و متخلف ملزم به پرداخت کلیه خسارتهای مادی
و معنوی ،طبق قانون به پدیدآورنده خواهد بود .استفاده از محتویات
نوشتاری (غیر از فیلم های آموزشی) موجود در وبالگ
سایت یوگان برای سایت ها و وبالگ های شخصی تنها به شرطی که
منافع تجاری مدنظر نباشد ،با ذکر منبع یا آدرس سایت مجاز می باشد.

درباره یوگان
آموزش های یوگان در راستای آموزش ورزش یوگا بصورت مجازی و با رویکرد
افزایش سطح سالمت جسم و ذهن ،شامل تمامی نیازها و سیکل های الزم از
سطح مبتدی تا قهرمانی برای انجام صحیح این ورزش در خانه و مناسب برای
تمامی گروه های سنی طراحی و ارائه شده است .کادر آموزشی یوگان از
اساتید و مربیان با تجربه که دارای مدارک رسمی مربیگری از فدراسیون یوگا
میباشند تشکیل شده است تا بتوانیم آموزشهای استاندارد را بصورت جامع
در اختیار کاربران قرار دهیم .تالش ما بر این است که مطالب مفید و تخصصی
را به صورت کامل و کاربردی در اختیار شما عزیزان فارسی زبان قرار دهیم تا
از تجربیات و دانسته های مربیان ما بهره مند شوید.
برای آشنایی بیشتر با یوگان

اینجا

کلیک کنید.

برای آشنایی با مربیان یوگان

اینجا

کلیک کنید.

برای وارد شدن به سایت یوگان

اینجا

کلیک کنید.

