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 چطور وارد كالس شويم؟

  آدرس سامانهوارد در ابتدا farzanehedu.tehranlms.ir   شويد.ر شما قرار گرفته است در اختياكه 
  خود را وارد كنيد ) بدون صفر  كد ملي( سپس در قسمت ورود به سايت نام كاربري و رمز ورود. 

 
 هايي كه شما در آن ثبت نام شده ايد قابل مشاهده مي باشدمي شويد. در اين صفحه تمامي درس پس از ورود وارد صفحه خانه. 

 .خود تماس بگيريد دبيرستانمسئول كنيد با درس مورد نظر خود را مشاهده نمي نام درس : حتما توجه كنيد كه در تمامي درس ها ثبت نام شده باشيد و اگر  . ١

 .خود تماس بگيريد دبيرستانمسئول صورت با  اين مطابق با برنامه آموزشي باشد در غير دبير: حتما چك نماييد كه اسم دبيرنام  . ٢

 .پس از چك كردن مرحله اول و دوم بر روي دكمه ورود كليك كنيد تا وارد كالس درس شويد . ٣
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 آنالين كالس
شتر سه، به ا ضبط جل شتاري، تخته وايت برد مجهز،  صوتي، نو صويري،  يت مدرس دوره، همانند يك كالس اك گذاري فايل و ... را با مديركالس مجازي، محيطي ويدئو كنفرانس با امكاناتي همانند ارتباط همزمان ت

مكان شركت در جلسات را خواهيد داشت. اايي طراحي شده كه با هر گونه سرعت حتي دايآلپ خواهيد داشت و نرم افزار به گونهت باال نسنتي مي باشد. براي استفاده از اين امكانات نيازي به داشتن اينترنتي با سرع
 هاي آنالين استفاده مي كننداين نرم افزار جهت برگزاري دوره تقريبا تمامي موسسات آموزشي از

  .ز قسمت نصب نرم افزار نصب و سپس نرم افزار را بسته و مجددا وارد كالس شويدا  (Windos , Mac , IOS , Android ) ده خود رادر ابتدا نرم افزار مربوط به سيتم عامل مورد استفا

  .بر روي آيكون كالس آنالين كليك كنيد و وارد صفحه بعد شويد . در اين صفحه با كليك بر روي ورود به كالس وارد كالس آنالين مي گرديد

  
 

 
  
  
 
 

  )مطابق عكس ذيل(كليك كنيد   )open adobe connect  (ك بر روي گزينه ورود به كالس صفحه اي باز مي گردد كه بايد بر روي گزينهاز كلي پس
  دپس از انتخاب اين گزينه نرم افزار ادوب كانكت بصورت اتوماتيك باز شده و وارد كالس آنالين مي گردي

  
 
 

 

  

  


