
 به نام خدا

م. ر یدا ی  ا ف  ر ه  د ه ا و ن  ی را  کالس آنال ا ن  ند ما  قدم   
به نكات زير توجه فرماييد: ,بهترشدن شرايط كالسجهت لطفا  

برگزاري دوره مرتفع گردد.؛ تا به تدريج مشكالت كمي صبورباشيد اتوجه به تازگي استفاده از كالس آنالين؛لطفا دراستفاده از فضاي اين نوع آموزشب-1  

شركت در كالس آنالين را بدقت مطالعه كرده وبه تمام موارد دقت كنيد. راهنمايحتما -2  

3-لطفا ازكيفيت اينترنت خود؛مطمئن باشيد.براي تست اينترنت خود در مرورگر اينترنت اكسپلورر واردسايت                                 شويد. سرعت مطلوب براي دانلود و آپلود 
تيباني اينترنت خود تماس بگيريد .؛ درصورتيكه اعداد در اين حدود نبودند با پش باشد 50باشد و عدد پينگ هم زير به باال مگ  1بايد حدود   

)سعي كنيد مودم با كابل به لب تاب وصل باشد.( در خواست قراردادن اينترنت روي حالت گيم اينگ (حالت بازي) نماييد.حتمابا پشتيباني اينترنت خود تماس بگيريدو-4   

استفاده نماييد. در لب تاپ هات اسپات هست ؛مي توانيد از اينترنت تلفن همراه به صورت فورجياگراينترنت خانگي ضعيف داريد واز طرفي اينترنت موبايل شما در حد -5  

خود را خاموش كنيد.وي پي ان  و بروزرهاي لب تاپ خودراببنديد. همچنين نرم افزارها لطفا همه-6  

 7-اگر مشكل صدا ويا تصوير داشتيد؛لطفا از محيط كالس خارج شده و مجددا وارد كالس شويد.

 8-براي تايپ فارسي ؛در محيط چت كالس ؛براي تايپ حرف "ي" از كليد هاي  شيفت و ايكس بطور همزمان استفاده كنيد تا متن فارسي به هم نريزد.

9-براي صحبت در محيط كالس الزم است ؛ از استاد درخواست اجازه گرفته و پس از نمايش آيكون ميكروفن ؛حتما با كليك برروي آيكون ميكروفن؛ آنرافعال نموده (ميكروفن به 
 رنگ سبز در مي آيد)وصحبت نماييد.

كليك نماييدتاغيرفعال شود. ميكروفنبرروي ضمنا پس از پايان مكالمه ؛   

 10- لطفا هرگونه نرم افزار ضبط صوت و تصوير خودرادرزمان كالس آنالين ؛ از سيستم خودحذف نماييد تا نرم افزار كالس آنالين اجازه حضوردركالس رابه شما بدهد.

 

همكاري شما صبوري وممنون از  


