راهنماي سريع آموزش استفاده از محيط كﻼس آنﻼين براي مخاطبين
تجهيزات مورد نياز:
الف  -كامپيوتربه همراه اسپيكر و ترجيحا ميكروفن ويا لب تاب )استفاده از موبايل امكان پذيرنيست(
ب -داشتن حداقل اينترنت با سرعت 512
تذكر :بهترين شرايط ؛ استفاده از يك لب تاب با داشتن اينترنت پرسرعت اي دي اس ال مي باشد.

نحوه ورود به كﻼس:
 ابتدا نرم افزار"کﻼس آنﻼين" را از روي سايت وياكانال موسسه دانلود نموده و نصب نماييد. براي هر دانش پذير يك نام كاربري و يك رمز عبور اختصاصي درسيستم تعريف شده است .كه توسط موسسه دراختيار شما قرار مي گيرد.معموﻻ نام كاربري بصورت يك حرف به همراه كدملي بوده )ويا روش ديگري(و كلمه عبورشماره موبايل شما)بدون صفراول( مي باشد.بعداز نصب نرم افزار "كﻼس آنﻼين" ؛آيكون نرم افزار برروي صفحه دسكتاپ شما قرارمي گيرد ,نرم افزار را اجرا نموده و نام كاربري و كلمه عبور خودراواردنماييد.
-بعد ازورود؛ليست كﻼسها براي شما نمايش داده مي شود؛درزمان تشكيل كﻼس ,دكمه "ورودبه كﻼس" را انتخاب نماييد تا وارد كﻼس مربوطه شويد.

ممكن است درهنگام ورودبه كﻼس صفحه زير نمايش داده شود:

لطفا دراين حالت دكمه "بله " را بزنيد تا وارد محيط اصلي كﻼس شويد.

تنظيم صداو كنترل كيفيت اينترنت در نرم افزار:
پس از ورود به محيط كﻼس لطفا بلندگوي خود را حتما روشن و تست كنيد .تا به رنگ سبز درآيد.
همچنين درصورتيكه آيكون مربوط به كيفيت اينترنت از حالت سبز رنگ خارج شود وبه رنگ قرمز ويا قهوه اي باشد؛كيفيت اينترنت شما نامطلوب است.
ضمنا براي عنوان مطلبي بايستي استاد را مطلع نمود؛ كه اينكار بااستفاده ازآيكون مربوطه به اجازه گرفتن از استاد انجام مي شود ؛ وبه وسيله آن اگر
استاد اجازه دهد؛ميكروفن شما فعال مي شود ومي توانيد صحبت كنيد.

شماي كلي كﻼس به شكل زير است:

لطفاجهت بهترشدن شرايط كﻼس ,به نكات زير توجه فرماييد:
-1باتوجه به تازگي استفاده از كﻼس آنﻼين؛لطفا دراستفاده از فضاي اين نوع آموزش كمي صبورباشيد؛
تا به تدريج مشكﻼت برگزاري دوره مرتفع گردد.
-2حتما راهنماي شركت در كﻼس آنﻼين را بدقت مطالعه كرده وبه تمام موارد دقت كنيد.
-3لطفا ازكيفيت اينترنت خود؛مطمئن باشيد.براي تست اينترنت خود در مرورگر اينترنت اكسپلورر
واردسايت

شويد .سرعت مطلوب براي دانلود و آپلود بايد حدود  1مگ به باﻻ

باشد و عدد پينگ هم زير  50باشد ؛ درصورتيكه اعداد در اين حدود نبودند با پشتيباني اينترنت خود

تماس بگيريد ودر خواست قراردادن اينترنت روي حالت گيم اينگ )حالت بازي( نماييد ).سعي كنيد
مودم با كابل به لب تاب وصل باشد(.
-4اگراينترنت خانگي ضعيف داريد واز طرفي اينترنت موبايل شما در حد فورجي هست ؛مي توانيد از
اينترنت تلفن همراه به صورت هات اسپات در لب تاپ استفاده نماييد.
-5لطفا همه نرم افزارها و بروزرهاي لب تاپ خودراببنديد .همچنين وي پي ان خود را خاموش كنيد.
-9اگر مشكل صدا ويا تصوير داشتيد؛لطفا از محيط كﻼس خارج شده و مجددا وارد كﻼس شويد.
-10براي تايپ فارسي ؛در محيط چت كﻼس ؛براي تايپ حرف "ي" از كليد هاي شيفت و ايكس
بطور همزمان استفاده كنيد تا متن فارسي به هم نريزد.
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