داًطجَياى گزاهی در غَرتیکِ اًتخاب ٍاحذ را اًجام دادُ تاضیذ هی تَاًیذ جْت اداهِ اس کالسْای آًاليي استفادُ کٌیذ.
ًکات السم در هَرد استفادُ اس کالس ّای آًاليي:
در کاهپیَتز:
 -1اس هزٍرگز فايزفاکس استفادُ کٌیذ
 -2فلص پلیز هخػَظ گَگل کزٍم را ًػة کٌیذ
در هَتايلْای اًذرٍيذ:
 -1تزًاهِ  adobe connectرا ًػة کٌیذ

برای يريد بٍ کالس آوالیه مثل شکل عمل کىید

در غَرتیکِ عثارت َىًز تشکیل وشدٌ را هطاّذُ کزديذ تِ ايي هعٌی است کِ استاد ٌَّس کالس آًاليي را ٌَّس ايجاد ًکزدُ است
در غَرتیکِ رًگ سهیٌِ درس سثش تاضذ (هاًٌذ تػَيز تاال) رٍی دکوِ ٍرٍد کلیک کٌیذ تا تِ کالس ٍارد ضَيذ

در غَرتیکِ کالس تَسط استاد ٌَّس ضزٍع ًطذُ تاضذ (يعٌی استاد ٌَّس تِ کالس ٍارد ًطذُ تاضذ) تػَيز تاال هطاّذُ هی ضَد.
دلت کٌیذ هوکي استاد تا چٌذ دلیمِ تاخیز درس را ضزٍع کٌذ .پس اگز راس ساعت هزاجعِ کزديذ ٍ پیام تاال ديذُ ضذ ،چٌذ دلیمِ تعذ هجذدا جْت ٍرٍد
تالش کٌیذ

در غَرتیکِ پیام فَق هطاّذُ ضذ تِ ايي هعٌی است کِ تايذ در رٍس کالس هزاجعِ کٌیذ

درغَرتیکِ در رٍس کالس ٍارد ضذُ تاضیذ ٍ استاد درس ّن در کالس حاضز تاضذ تِ غفحِ ای غَرت سيز تز هی خَريذ

تعذ اس کلیک تز رٍی دکوِ اداهِ هثل تػَيز تاال عول کٌیذ( .دلت کٌیذ رٍی لیٌکْای ديگز کلیک ًکٌیذ)
هثال :رٍی ايي عثارت  .Check our troubleshooting page for further assistanceکلیک ًکٌیذ

در تػَيز فَق هٌتظز تواًیذ

تعذ اس چٌذ لحظِ کَتاُ تايذ تػَيز فَق هطاّذُ ٍ تعذ اتػال کالس تاس ضَد

هطاّذُ تػَيز تاال تِ ايي هعٌی است کِ تِ کالس ٍارد ضذُ ايذ
در غَرتیکِ هَفك تِ ٍرٍد تِ کالس ًطذيذ هزٍرگز را تثٌذيذ ٍ هجذدا هزاحل را تکزار کٌیذ

مراحل يريد با مريرگر گًگل گريم:

در غَرتیکِ اس هزٍرگز کزٍم استفادُ کٌیذ تعذ اسکلیک رٍی دکوِ اداهِ تػَيز تاال ديذُ هی ضَد

هاًٌذ تػَيز عول کٌیذ
تعذ اس اًجام هزاحل فَق رٍی يک لسوت خالی غفحِ (هثال لسوت آتی رًگ) کلیک کٌیذ

هثل ضکل رٍی دکوِ  Reloadکلیک کٌیذ

رٍی دکوِ  Continueکلیک کٌیذ

اگز تا غفحِ فَق هَاجِ ضذيذ تِ ايي هعٌی است کِ استاد کالس را تاس ًکزدُ است

در اٍلیي ٍرٍد تِ غَرت فَق عول کٌیذ

کِ در غَرتیکِ در کالس لػذ غحثت کزدى داريذ هی تَاًیذ تا استفادُ اس دکوِ هطخع ضذُ ،دست خَد را تاال تثزيذ ٍ تِ اغطالح اس استاد اجاسُ تگیزيذ.
در ايي حالت اگز استاد اجاسُ غحثت کزدى تِ ضوا تذّذ ،هیکزٍفَى ضوا فعال هیطَد

هاًٌذ ضکل کلیک کٌیذ

تز رٍی گشيٌِ  Allowکلیک کٌیذ
دلت کٌیذ در غَرتیکِ هَفك ًطذيذ در کالس آًاليي ضزکت کٌیذ هی تَاًیذ در ساعات هطخع ضذُ اس کالسْای ضثط ضذُ استفادُ کٌیذ

تزای ديذى کالس رٍی دکوِ هطخع ضذُ کلیک کٌیذ

تذکز هْن :اهکاى استفادُ اس کالس آًاليي تا گَضی ٍجَد دارد ٍلی تزای ديذى جلسات ضثط ضذُ فمط تا کاهپیَتز اهکاى پذيز است.

ريش استفادٌ از کالس (حضًر زمان برگساری) در مًبایل اودريید:
ً -1ز افشار  adobe connectرا داًلَد ٍ ًػة کٌیذ
 -2در هزٍرگز گَضی ٍارد سايت داًطگاُ تطَيذ ٍ هاًٌذ رٍضْای گفتِ ضذُ رٍی ٍرٍد تِ کالس کلیک کٌیذ
 -3در غفحِ ٍب تاس ضذُ تعذ اس سدى اداهِ يک سَال پزسیذُ هی ضَد کِ لیٌک در ًزم افشار  adobe connectاجزا ضَد .گشيٌِ تاس کزدى تزًاهِ را هی
سًین در ايٌػَرت تزًاهِ  adobe connectاجزا هی ضَد ٍ تِ کالس ٍارد هی ضَيذ.

تًجٍ :بروامٍ  adobe connectرا مستقیم بدين يريد بٍ سایت داوشگاٌ اجرا وکىید چًن در ایه صًرت لیىک يريد بٍ کالس می خًاَد کٍ
شما ودارید .در ياقع از سایت داوشگاٌ اقدام بٍ يريد بٍ کالس کىید تا لیىک در ورم افسار  adobe connectباز شًد.

