
 

 

 راهنمای حضور در دوره های آموزشی

شذُ ٍ جْت ٍرٍد ثِ صفحِ شخصی گشیٌِ  /https://nanoclub.irٍارد سبیت ثبشگبُ ًبًَ ثِ آدرس  -1

 را اًتخبة کٌیذ. "ٍرٍد"

 
 

را در کبدر ًشبى دادُ شذُ ٍارد کزدُ ٍ گشیٌِ ٍرٍد را  "کذ اهٌیتی"ٍ  "ی عجَر کلوِ"، "ًبم کبرثزی" -2

 جْت ٍرٍد ثِ صفحِ شخصی اًتخبة کٌیذ.

 
 

 "ثجت ًبم شذُ" ّبی در ثخش دٍرُ آهَسشی، ثز رٍی گشیٌِ دٍرُدر قسوت راست پبییي صفحِ شخصی  -3

 کلیک کٌیذ.

 
 

https://nanoclub.ir/


 

 

ّبی آهَسشی ثجت ًبم شذُ، دٍرُ آهَسشی هَرد ًظز را یبفتِ ٍ گشیٌِ  در صفحِ جذیذ در هیبى دٍرُ -4

 را اًتخبة کٌیذ. "ٍرٍد ثِ کالس"

 
 

، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد را ٍارد کٌیذ ٍ در ًْبیت Nameکلیک کٌیذ ٍ در قسوت  Guestثز رٍی گشیٌِ  -5

 را اًتخبة کٌیذ. Enter Roomگشیٌِ 

 
 

سجت ٍرٍد شوب ثِ کالس اس  open in application  ٍopen in browserّبی  اًتخبة ّزیک اس گشیٌِ -6

 Adobeشَد قجل اس ٍرٍد ثِ کالس ًزم افشار  شَد. ثب ایي ٍجَد تَصیِ هی طزیق ًزم افشار یب هزٍرگز هی

Connect  ٌِرا ثز رٍی سیستن عبهل خَد ًصت کزدُ ٍ ثزای ٍرٍد ثِ کالس اس گشیopen in application 

 استفبدُ کٌیذ.

 



 

 

 
 

، در صفحِ جذیذ دٍ گشیٌِ ثزای شوب ثِ ًوبیش درخَاّذ open in applicationثعذ اس اًتخبة گشیٌِ  -7

تَاًٌذ ثب اًتخبة  اًذ هی خَد ًصت ًکزدُ را ثز رٍی سیستن عبهل Adobe Connectآهذ. کبرثزاًی کِ ًزم افشار 

را اس قجل ثز  Adobe Connect، ًزم افشار را ًصت ًوبیٌذ. کبرثزاًی کِ ًزم افشار  Get Adobe Connectگشیٌِ 

 شًَذ. ٍارد کالس هی Open in Adobe Connectاًذ ثب اًتخبة گشیٌِ  رٍی سیستن عبهل خَد ًصت کزدُ

 
 

 



 

 

ًگ در شکل سیز ثِ ًوبیش در آهذُ است. در کبدر قزهش ر Adobe Connectهحیط کالس در ًزم افشار  -8

ّبی هذرس کالس را  اهکبى شٌیذى صحجت ٍفعبل کزدُ  ی سیستن شوب رااٍلیي گشیٌِ اس سوت چپ ثلٌذگَ

ب فعبل شذُ ٍ کٌذ. ثب کلیک ثز رٍی دٍهیي گشیٌِ اس سوت چپ، هیکزٍفي سیستن شو ب فزاّن هیثزای شو

)الجتِ در صَرتی کِ هذرس کالس دستزسی السم اهکبى سئَال پزسیذى اس هذرس ثزای شوب فزاّن هی شَد 

. سَهیي گشیٌِ اس سوت چپ ٍة کن سیستن شوب را را ثزای فعبلسبسی هیکزٍفي ثزای شوب فزاّن کزدُ ثبشذ(

در صَرتی کِ در حیي کالس سئَالی  کٌذ. ُ تصَیز شوب را در کالس فزاّن هیفعبل کزدُ ٍ اهکبى هشبّذ

ثزای کبرثز ایجبد شَد، کلیک ثز رٍی چْبرهیي گشیٌِ اس سوت چپ، پیبهی را ثزای هذرس ثِ ًوبیش 

 کٌذ. گذارد کِ ثب دستزسی دادى ثِ هیکزٍفي کبرثز، اهکبى پزسیذى سئَال ثزای کبرثز را فزاّن هی هی

 
 


