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 را تایپ کنید و روی گزینه ورود کلیک کنید.  «واژه : رمز ورود به مدبر دانش آموز

 

 نید:به نکات زیر دقت ک

 نه فارسیحالت تایپ روی انگلیسی باشد الف( در زمان تایپ نام کاربری و رمز حتما باید  

مانند تصویر زیر پیام : نام کاربری پیدا نشد  و  اطمینان دارید که کد ملی و کلمه عبور را درست تایپ کرده اید( اگر ب 

هشتمی ها با آقای احمدی :  – 09369308082با آقا ی حجازی :  حتما با مسئول پایه خود تماس بگیرید. ) هفتمی ها ، را دیدید

 (  09186114309و نهمی ها با آقای سرمدی :  09355378115

 باید از رمز اولیه استفاده کنید.نام کاربری باید رمزی باشد که مدرسه به شما داده در صورت تغییر آن توسط دانش آموز 

 

و باید منتظر بمانید. هنوز معلم وارد کالس نشده است به معنی این است که اگر پیام زیر را مشاهده کردید ( ج 

 در صورتی دانش آموزان  می توانند وارد کالس اینترنتی شوند که قبال معلم وارد کالس شده باشد.

 

  



 

 شده باشید تصویر زیر را مشاهده می کنید. کالس در صورتی که به درستی وارد-5

 

برای شما یک پیام مانند تصویر زیر ارسال می کند. تا زمانی  بخواهد صدای شما یا تصویرتان را ببیندمعلم چنانچه  -6

 که شما روی گزینه بله کلیک نکرده باشید صدای شما را معلم نمی شنود.

 

 نسبت به امتحان میکرفون هدست خود قبل از کالس اقدام کنید.نکته مهم : توصیه می شود به شرح زیر 

 مانند تصویر زیر از گوشه ی باال  ، سمت راست  روی عالمت سه خط و سپس گزینه تنظیمات کلیک کنید.الف( 

 

.اگر صایتان را از میکرفون خودتان را تست کنیداز قسمت صدا و تصویر روی عالمت ذره بین کلیک کنید و ب( 

 میکرفون خوب می شنوید درست است. تایید را بزنید.



 

، مانند تصویر زیر یک بار از برنامه خارج شوید و دوباره وارد  معلم صدای ایشان را نشنیدید زمان تدریساگر در 

 کالس شوید.

 

 یا سوت می کشد ، میکروفون را از اسپیکر دور کنید یا صدای سیستم را کم کنید. صدا اکو میشوداگر 

 هم می توانید استفاده کنید. این نرم افزار تحت ویندوز و کامپیوتر طراحی شده ولی از گوشی هوشمند

 نکته خیلی مهم:

استفاده  6یا فایرفاکس نسخه باالی  6نسخه باالی  موکرگوگل وز شده باشد از شما باید به رحتما جستجو گر اینترنت 

 کنید. 

 معلم های محترم در زمان تدریس مسئولیتی در زمینه رفع ایرادات سخت افزاری و نرافزاری شما ندارند.

 

 صبر و حوصله والدین و دانش آموزان در راستای استقرار این سیستم قابل احترام خواهد بود.

 بسیار مهم است.برای فرزندانشان والدین در زمینه تهیه سخت افزار ها و نرم افزار الزم همراهی و کمک 

 

 رگزار می شود.جلسه آموزشی آنالین به زودی ب


