آموزش شرکت در کالس آنالین در سامانه پویان
ثشای ّسّد ثَ کالط آًالیي لغفب اص کبهپیْتش سّهیضی یب لپ تبپ اعتفبدٍ ًوبییذ تب توبم اهکبًبت کالط سا ثب کیفیت ثبال
هؾبُذٍ کٌیذ .اگش داًؼ آهْصاى ثب گْؽی هْثبیل ّاسد کالط هی ؽًْذ ،اص هشّسگش  Firefoxدس عیغتن ػبهل اًذسّیذ
ّ ثشای عیغتن ػبهل  iosدس گْؽی ُبی ً iPhoneیض ثبیغتی اص هشّسگش  Firefoxاعتفبدٍ ًوبییذ کَ هی تْاًیذ اص
عبیت هذسعَ ،دس قغوت ًشم افضاسُبی هْسدًیبص آى سا داًلْد ًوبییذ.

ثشای ّسّد ثَ کالط آًالیي ،ؽوب اثتذا ثبیغتی ّاسد پٌل کبسثشی خْد ؽْیذ .عپظ اص گضیٌَ ُبی هْجْد دس هیضکبس،
گضیٌَ "کالط آًالیي" سا اًتخبة کٌیذ .اگش کالعی ثشای ؽوب تؼشیف ؽذٍ ثبؽذ؛ تبسیخ ّ صهبى ثشگضاسی سا هؾبُذٍ هی
فشهبییذ.
ٌُگبهی کَ ؽوب ّاسد کالط آًالیي دس عبهبًَ پْیبى هی ؽْیذ ،هحیظ ًشم افضاس  BigBlueButtonسا ثب صثبى فبسعی
هؾبُذٍ هی فشهبییذ.
دس اثتذا پٌجشٍ ای ثبص ؽذٍ ّ اص ؽوب هی پشعذ هبیلیذ ثب چَ سّؽی ثَ ثخؼ صذا ّاسد ؽْیذ؟
اگش عیغتن ؽوب هیکشّفْى داسد ،هٌبعجتش اعت گضیٌَ هیکشّفْى سا اًتخبة فشهبییذ تب دس ُوبى ّسّد ثَ کالط هغوئي
ؽْیذ عیغتن ؽوب اص لحبػ صْت هؾکلی ًذاسد .گضیٌَ تٌِب ؽًٌْذٍ ،ثذیي هؼٌبعت کَ هیکشّفْى غیشفؼبل اعت ّ ؽوب
تٌِب ؽًٌْذٍ ُغتیذ.

پظ اص اًتخبة هیکشّفْى ،هشّسگش دسهْسد اجبصٍ دعتشعی ثَ هیکشّفْى اص ؽوب عْال هی پشعذ .ؽوب اثتذا گضیٌَ
 Remember this decisionسا فؼبل کشدٍ ّ عپظ دکوَ  Allowسا اًتخبة ًوبییذ .دقت کٌیذ اگش گضیٌَ
 Don't Allowسا اًتخبة کٌیذ ،هشّسگش ؽوب اجبصٍ فؼبل ؽذى هیکشّفْى سا ًذادٍ ّ ثشای ثبصگؾت ثَ ایي تٌظیوبت
ثبیغتی ًشم افضاس هشّسگش سا حزف ّ دّثبسٍ ًصت کٌیذ .پظ ُوْاسٍ اگش دس عْل ثشگضاسی کالط آًالیي پٌجشٍ
دسخْاعت دعتشعی ًوبیبى ؽذ ،حتوب دکوَ  Allowسا اًتخبة فشهبییذ.
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پظ اص تبییذ دکوَ  ّ Allowپٌجشٍ تغت صذای اکْ ثبص هی ؽْد .دس ایي حبلت اگش صذای خْد سا ثَ صْست اکْ اص
ُذفْى یب ثلٌذگْ هتصل ثَ عیغتن هی ؽٌْیذ دکوَ ثلَ سا اًتخبة کٌیذ ّ ّاسد کالط ؽْیذ.

اگش صذای خْد سا ثَ صْست اکْ ًوی ؽٌْیذ ّ دکوَ خیش سا اًتخبة کٌیذ .پٌجشٍ ای ثبص هی ؽْد ّ اص ؽوب هی خْاُذ
هٌبثغ ّسّد ّ خشّج صذا سا اًتخبة فشهبییذ .هثال اگش ُذفْى ثَ عیغتن هتصل اعت گضیٌَ ُذفْى سا اص هٌْی کؾْیی
اًتخبة کٌیذ ّ دکوَ تالػ هجذد سا اًتخبة ًوبییذ.

اگش توبم ػولیبت گفتَ ؽذٍ ثشای فؼبل ؽذى هیکشّفْى سا اًجبم دادیذ ّ ثبص صذا دسیبفت ًؾذ ،اص عبلن ثْدى هیکشّفْى
هتصل ثَ عیغتن یب پْستی کَ هیکشّفْى ثَ آى هتصل اعت هغوئي ؽْیذ .دس ًِبیت هی تْاًیذ ثَ پؾتیجبى حبضش دس
آهْصؽگبٍ اعالع دُیذ تب ؽوب سا ساٌُوبیی فشهبیٌذ.
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اگش هؾکل عیغتن صْتی حل ؽذ هی تْاًیذ ّاسد کالط ؽْیذ.

دس مًْی عوت ساعت ،دس گفتگْی ػوْهی ُوَ کبسثشاى هی تْاًٌذ پیبم اسعبل کٌٌذ ّ ایي پیبم سا ُوَ کبسثشاى هؾبُذٍ
هی کٌٌذ .اعتبد هی تْاًذ ثب اًتخبة آیکيً 3قغَ گفتگْ سا رخیشٍ ،کپی ّ یب کل پیبم ُب سا حزف ًوبیذ.
داًؼ آهْصاى هی تْاًٌذ ثب اعتفبدٍ اص آیکيً 3قغَ گفتگْ سا دس قبلت یک فبیل هتٌی رخیشٍ ّ یب کپی ًوبیٌذ.
دس ثخؼ یبدداؽت ُب ُش ػجبستی سا ّاسد ًوبیذ ثشای ُوَ حبضشیي دس کالط ثَ ًوبیؼ دس خْاُذ آهذُ .وَ کبسثشاى
هیتْاًٌذ ثب ُن ثشای تِیَ یک هتي ُوکبسی ًوبیٌذ.
تؼذاد افشاد حبضش ثب ؽوبسٍ ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ ّ ًبم افشاد ُن هؾخص هیجبؽذ .ؽوب هی تْاًیذ ّضؼیت خْد سا ثب اًتخبة
یکی اص ّضؼیت ُبی هْجْد تؼییي کٌیذ .ثشای اجبصٍ گشفتي هی تْاًیذ ّضؼیت اجبصٍ گشفتي سا اًتخبة فشهبییذ ّ اعتبد
هیکشّفْى ؽوب سا ثبص کشدٍ ّعْال خْد سا ثپشعیذ.
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دس هٌْی پبییي صفحَ ،گضیٌَ ُبی دیگش دس پبییي صفحَ اص ساعت ثَ چپ هشثْط ثَ فؼبل کشدى هیکشّفْى ،ثلٌذگْ،
دّسثیي هی ثبؽذ.

دس هٌْی عوت چپ صفحَ ،ثب اعتفبدٍ اص ایي هٌْ اعتبد هی تْاًذ هغبلجی سا ثشسّی اعالیذ اًتخبثی تشعین کٌذ یب هتي
ثٌْیغذ،سًگ هتي یب اؽکبل سا اًتخبة کٌذ ّ ،ثب اعتفبدٍ آیکي عغل صثبلَ توبم ایي ًْؽتَ ُب سا پبک کٌذ .اعتبد هی تْاًذ
ؽوب سا ثَ ػٌْاى اسائَ دٌُذٍ اًتخبة کٌذ ،دس ایي صْست ایي هٌْ ثشای ؽوب فؼبل هی ؽْد ّ ثَ صْست هثبل هی تْاًیذ
هبًٌذ یک اسائَ دٌُذٍ توشیٌی ثشای دیگش داًؼ آهْصاى حل کٌیذ یب تْضیح دُیذ.

ثب فؼبل کشدى آیکي آخش دس هٌْی عوت چپ هکبى اؽبسٍ گش هبّط کبسثشاى ًوبیؼ هی یبثذ.
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دس مًْی ثبالی صفحَ  ،دس دکوَ تٌظیوبت گْؽَ عوت چپ ثبالی صفحِوی تْاًیذ فضبی تذسیظ سا توبم صفحَ کٌذ
ّ ثب اعتفبدٍ اص گضیٌَ آخش اص کالط خبسج ؽْیذ.

هْفق ثبؽیذ
ثغحبئی
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