
 

 راهنمای کالس آنالین )مجازی(

  :های کلی کالس مجازی پیش نیاز

 .سؼی کٌیذ در هحیغی بی سزٍ صذا یا حذاقل کن سز ٍ صذا ٍکالس هجاسی را بگذراًیذ( 1

سزػت  Dial Up  ایٌتزًت)دلیل ثابت بَدى ایي ًَع دستزسی  باضذ بِ ADSL ضوا بِ ایٌتزًت ًَع دستزسی (2

 (ًَساى سزػت سیادی دارد WiMAX بسیارکن ٍ قغغ ٍ ٍصل ضذى سیاد ٍ

 . ًیاس داریذ kbps 256 ایٌتزًت سزػت حذاقل اس کالس هجاسی بِ بزای استفادُ هٌاسب (3

 .تزکیب ّذفَى ٍ هیکزٍفَى( تْیِ کٌیذ)  HeadSet بزای صحبت در هحیظ کالس هجاسی یک (4

بِ  Flash Player   13ٍرصى تَجِ داضتِ باضیذ  زای ّوِ اػضاء کالس هجاسیهخصَظ هزٍرگز ب  Flash Player ًصب  (5

 باال باضذ.

هیتَاًیذ اس ایي سایت استفادُ کٌیذ جْت اعویٌاى اسًصب بَدى فلص پلیزهزٍرگز ٍ ًیش پی بزدى بِ ٍرصى آى  : توضیح

http://www.whatismyflash.com/  استفادُ کٌیذ. 

 (ایي افشًٍِ رٍی هزٍرگز کزٍم ًصب ًویطَد فقظ اساتیذ کالس هجاسی ) بزای Addin obeAd ًصب( 6

 

 :راهنمای ورود به کالس مجازی

در پاییي  قِ( ، لیٌک کالس آًالیي هطابِ ضکل سیز بِ رًگ آبیهجاسی )تاریخ ، ساػت ٍ دقی بؼذ اس فزار رسیذى سهاى دقیق کالس

 .صفحِ دیذُ هیطَد

 

   .با کلیک رٍی آى بایستی در یک صفحِ جذیذ ٍارد هحیظ کالس هجاسی هطابِ ضکل سیز ضَیذ

 

http://dl3.behamooz.ir/video/vesta/st/Adobe.Flash.Player.14.rar
http://dl3.behamooz.ir/video/vesta/st/Adobe.Flash.Player.14.rar
http://dl3.behamooz.ir/video/vesta/st/Adobe.Connect.Addin_9.0.0.zip


 

 

 : مواردی که مانع از ورود به کالس مجازی میشود

هشاحن اس جٌس فلص را  ّا یا کادرّای کَچک تبلیغاتی آپ بالکز ، هؼوَال ایي سزٍیس جلَی پاپ آپ سزٍیسی بِ ًام پاپ-1

 .هیباضذ بایستی ایي سزٍیس را خاهَش کزد بٌذد ٍلی اس آًجا کِ کالس هجاسی حاضز اس جٌس فلص هی

ّای  باضذ. در سِ هزٍرگز هغزح ایي کا ر بِ رٍش خاهَش کزدى ایي سزٍیس در ّز هزٍرگز بِ یک رٍش خاظ هی

 :سیز هیباضذ

 
ی را عبق در باالی صفحِ، گَضِ سوت راست ًَار آدرس، هستغیل سرد رًگی را هطاّذُ هیکٌیذ؛ بزای ٍرٍد بِ کالس، هزاحل بؼذ 

 تصاٍیز سیز دًبال کٌیذ.



 

 

 

 آى باس ضَد. سیز هٌَی تا کٌیذ کلیک  ضزبذر رٍی ػالهت 

 

 

 در باالی صفحِ، سیز ًَار آدرس، کادر کِزِم رًگی اضافِ هیطَد .بزای ٍرٍد بِ کالس، هزاحل بؼذی را عبق تصاٍیز سیز دًبال کٌیذ.

 

 



 

 
 در پاییي صفحِ، کادر سرد رًگی را هطاّذُ هیکٌیذ؛ بزای ٍرٍد بِ کالس، هزاحل بؼذی را عبق تصاٍیز سیز دًبال کٌیذ.

 

 

 

 

 .کٌیذ کلیک هذکَر رًگ آبی لیٌک رٍی بایستی هجذداً آپ، پاپ تٌغیوات اس بؼذ ًکتِ هْن: 

 

 پَرت یؼٌی ًطذیذ، هجاسی کالس هحیظ ٍارد ٌَّس ٍلی رسیذ ، پزاگزس بار بِ اًتْاAdobe Connectاگز در صفحِ لَدیٌگ  -2

اعالع  IT بخص بِ قبالً بایستی را هَرد ،ایي هیبٌذًذ آًزا اهٌیتی دالیل بِ ادارات ٍ ّا ضزکت هؼوَالً کِ است بستِ 1335 ضوارُ

 دّیذ کِ باس کٌٌذ.

 کلیک کٌیذ .ذیت ادیي فلص پلیز، دکوِ کٌسل را هزبَط بِ آپ در صَرت هطاّذُ صفحِ سیز -3



 

بایستی قبل اس داًطجَیاى ٍاردضذُ باضٌذ در صَرتی کِ در سهاى ٍرٍد ضوا بِ کالس  ّای جلسِ)استاد یا پطتیباى( هیشباى -4

ذاریذ ٍ ٍارد کالس ًطذُ باضذ، ضوا تصَیزی ضبیِ ایي را هیبیٌیذ. در ایي ضزایظ ضوا بایذ ایي صفحِ را باس ًگْ هیشباىٌَّس 

 هٌتظز ٍرٍد آًْا بواًیذ.

 

 


