
  دستورالعمل ورود به كالس مجازي
  

   :ديرا انجام ده ريموارد ز هر جلسهشروع قبل از لطفا 
  

 يتاپ و هم در گوشرا هم در لپ Chromeحتما مرورگر استفاده كنيد بنابراين  Chromeبايد حتما از مرورگر  )١

Update از  ي. در گوشديكنGoogle Play Store  آن راUpdate ريز رياز مس وتريو در كامپ ديكن: 
  

Google Chrome -->  ---> Setting ---> About Chrome 

 
بلندگو و از آن  يحتما صدا )تاپ يا كامپيوتر دسكتاپ وصل شوندمدرسين حتما بايد با لپ( ديشوياگر با لپ تاپ وصل م )٢

يا  هدفونبهتر است از  سرخود دارند. كروفونيها خودشان متاپ. لپديكن شيخود را آزما كروفونيم يمهمتر ورود

پيدا نكند صداي  Echoاستفاده كنيد در غيراينصورت براي آنكه صداي بلندگو در ميكروفون وارد نشود و  هندزفري

از امكانات كالس بصورت عملي استفاده كنيد و  كنندهارائهنكته مهم: براي آنكه بتوانيد بعنوان  بلندگو خود را كم كنيد.

 .شود كه با موبايل متصل نشويدحضور مؤثر داشته باشيد؛ تأكيد مي

a.  حتما گوشي موبايل خود را نيز كامل شارژ كرده و در كنار دست خود داشته باشيد. ممكن است در شرايط خاصي

 به آن نياز پيدا كنيد.

b. توانيد از اي صدا دارند، ميورودي بر يك فيشهايي كه تاپدر لپfree-hands  گوشي موبايل خود استفاده

صدا دارند بايد حتما از هدفوني استفاده كنيد كه دو فيش  دو فيشتاپ يا كامپيوتر كنيد در غيراينصورت اگر لپ

 يكي براي بلندگو و يكي براي ميكروفون داشته باشد.

c. ي وصل شده و كار ميكند، ميتوانيد به سايت زير برويد و بعد براي آنكه مطمئن شويد كه ميكروفون شما به درست

 آن را بصورت آنالين تست كنيد: ،) دادن به مرورگرAllowو تاييد ( از زدن دكمه 

www.onlinemictest.com 
  

 
در مكان و شرايطي قرار بگيريد كه صداهاي اضافه نباشد و صداي محيط نيز كم باشد و آمادگي الزم را براي آنكه در  )٣

شما به درستي  WebCamبراي آنكه مطمئن شويد كه  خود را فعال كنيد؛ داشته باشيد. WebCamصورت نياز 

) دادن به مرورگر، آن را Allowو تاييد ( ن دكمه وصل شده و كار ميكند، ميتوانيد به سايت زير برويد و بعد از زد

 بصورت آنالين تست كنيد:

www.onlinemictest.com/webcam-test/ 
 
 

راي اتصال به متصل شويد در غير اينصورت اگر از موبايل ب ADSLبهتر است از اينترنت موبايل استفاده نكنيد و با  )٤

 آن مناسب است. و پايداري داريد و سرعت 4Gكنيد حتما مطمئن شويد كه اتصال اينترنت استفاده مي

   



 ظاهر شود: ريبه شكل ز هيشب يتا شكل ديكن كيكل ريز نكيل يبر روو  فيلترشكن خود را قطع كنيد  زمان شروع كالس )٥

http://vroom.nicico.com/ch/... 

 
الم كنيد تا لينك جايگزين اعدر گروه واتس اپ اگر به هر علتي لينك فوق باز نشد  نكته مهم:

  شود. خدمتتان ارسال

 
 با نام كاربري و رمزعبور زير وارد شويد: )٦

نام كاربري : ...   

 …   :رمزعبور

 
كه بصورت  ديرا بچرخان ليحتما موبا ديوارد شده ا لياگر با موباو چه با لپ تاپ ( ليچه با موبا ديوارد كالس شد يوقت )٧

LandScape به  ، ممكن استدرست نبودشما  ينام كاربراگر  بينيد،ميكاربران  ستيخود را در ل ي) نام كاربرديدرآ

خود را  يو نام واقع ديكن كليكآن  يست بر روي). كافBOLDاست ( ميفرض شما ضخ شيباشد اما نام پ يمختلف ياسام

  روبرو:. مانند شكل ديكه در كالس مشخص باش ديكن پيتا

 
 

 
 
 



كالس هر زمان مرورگر از شما  ياجرا نيدر ح ايو چه در لپ تاپ در هنگام ورود به كالس و  ليچه در موبا نكته مهم: )٨

) را ALLOW اي YES( يا تأييد بلندگو را درخواست كرد حتما جواب مثبت ايوبكم  اي كروفونيبه م ياجازه دسترس

شما پخش نخواهد  ريصدا و تصو نصورتيرايدر غ ديبده

شد. اگر به هر علتي جواب منفي داديد، براي آنكه بتوانيد 

) برگردانيد، كافيست بر Allowآن را به حالت مثبت (

روي قفل كنار آدرس مرورگر كليك كنيد و براي 

Camera  وMicrophone  گزينهAllow  را

 انتخاب كنيد (مانند شكل رويرو).

 
  

 
با  ديتوانيم ديداشت ي. اگر سوالديو آدرس مجددا وصل شو نكيبا همان ل ديتوانيم دياز كالس خارج شد ياگر به هر علت )٩

 )ري(مانند شكل ز ديصفحه آن را اعالم كن يعالمت دست در قسمت چپ باال يزدن بر رو

 

 
 Enterو  ديكن پيو هر چه كه در آن تا ديكنيرا مشاهده م "ديخود را وارد كن اميپ"صفحه عبارت  نييدر سمت راست پا )١٠

 . مانند شكل زير:است) ي(چت متن شوديكل كالس ارسال م يبرا ديرا بزن

  
  

  

  

  

  پيروز باشيد  


