
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟د داشته باشمچه امکاناتی بای آنالین هایکالس شرکت دربرای 

 کافی است. هدستو یا  اسپیکرو  مناسب اینترنتِمتصل به  دستگاه رایانهیک 

 نیز قابل استفاده است. )به جز آیفون( هوشمند گوشیو  تبلت، تاپلپ

 

 افزار خاصی باید استفاده کنم؟ آیا از نرم 

 کالسخیر. تنها کافی است به یکی از مرورگرهای زیر دسترسی داشته باشید که بتوانید به راحتی در این 

 مرورگرهای زیر پشتیبانی می شوند: شرکت کنید. آنالین

Chrome 52+       opera 39+       firefox 45+ 

 

  سرعت اینترنت چقدر باید باشد؟با کیفیت مناسب، برای دریافت صدا و تصویر 

به این معنی که هرچه سرویس اینترنت  .شما داردبه کیفیت اینترنت دریافتی بستگی  آنالین کالسکیفیت ارائه 

تری خواهد بود. برای شما با کیفیت مناسب کالسمحتوای شما از کیفیت و سرعت بهتری برخوردار باشد دریافت 

. است  k512 با حداقل سرعت ADSLاینترنت  ،نآنالی هایکالسبرای استفاده هرچه بهتر از اولین گزینه 

در درجه دوم قرار می گیرند چرا که با توجه به  WiMAX همچنین و 4Gبا سرعت   GPRS یا اینترنت همراه

های لحظه ای ت های متفاوت و یا حتی با اختاللآنتن دهی در نقاط مختلف، دریافت اینترنت با سرع تفاوت  

های کالسخواهد بود. بنابراین درصورتی که تاکنون در استفاده از اینترنت همراه خود مشکلی نداشتید برای مواجه 

باعث اختالل  ممکن است نیز سیم( اینترنت وای فای )بیاستفاده از  همچنینمشکلی نخواهید داشت. نیز آنالین 

  .در این امر تاثیر دارد همدر ارتباط شود و فاصله شما از مودم 

 

  آنالین هایکالس شرکت در راهنمای

 



 

 

  شرکت می کنم. آیا امکان راهنمایی برای استفاده  آنالین کالسمن برای اولین بار است که در یک

 وجود دارد؟ آنپیش از شروع  بهتر،

 پیش از شروع را تاکنون نداشته اند،  چنین رویدادهایی حضور در یینکه برخی از عزیزان تجربهبا توجه به ا

را تست  کالسالزم برای استفاده از این دسترسی به همه کاربران شرکت کننده داده می شود تا موارد ، کالس

  به رفع آن بپردازند. پیش از شروع ،مشکل هرگونه کنند تا در صورت بروز

 

 یا باید فیلمی را دانلود کنیم؟ ؟به صورت فیلم است آنالین کالس 

 و قابل دانلود نیست.  است مستقیمو  زنده به صورت پخش

 

 مطرح کنیم؟ کالستوانیم در این اگر پرسشی داشته باشیم می 

توضیح داده  کالس ابتدای پرسش و پاسخ دراست. شرایط کاری برای پرسش و پاسخ فراهم شده و ساز ،بله

 شد.خواهد 

 

  ؟شرکت کنم آنالین هایکالسدر چگونه 

ارسال می شود و با کلیک بر روی آن به  ثبت نام می کنند آدرس اینترنتی های آنالینکالس دربرای کسانی که 

الزم است نام کاربری و رمز عبور خود را وارد  کالسبه محیط اصلی وارد می شوند. برای ورود  کالس محیط

 کالسبرای هر شرکت کننده نام کاربری و رمز ورود تعریف خواهد شد که براساس آن می توانند در این  نمایید.

کاربری تنها یک نفر می تواند از  منام کاربری برای هر کاربر کامال اختصاصی است و با هر ناشرکت کنند. این 

تمام محتوای مورد نیاز قابل مشاهده بوده و کافیست به ، پس از ورود به محیط .استفاده کند کالسمحتوای این 

 در کامپیوتر خود بپردازید صندلی خود تکیه داده و به مشاهده آن راحتی به 

 

 را ضبط کرد؟ آنالین کالس فیلم آیا می توان 

 .امکان برای شرکت کنندگان وجود ندارداین خیر در حال حاضر 

 

 

 



 

 

 آیا اگر کمی دیرتر وارد سایت شوم می توانم از محتوای ارائه شده استفاده کنم؟ 

 ساعت 2 که زمان آن ایدثبت نام کرده حضوریکالس  شما در یک کنیدض فر :به این مثال توجه فرمایید لطفا

محتوای گفته شده استفاده کنید و هرچه  تمامبرسانید می توانید از  را به این کالسخود  ابتدااست. اگر از 

 برسید میزان کمتری از آن بهره می برید. دیرتر

خود باشید و از  منزلدر این است که شما می توانید در  های حضوریکالسبا  آنالین کالستنها تفاوت 

تمام اس زمان گفته شده پای سیستم خود باشید می توانید از اگر ر تنها مطالب گفته شده استفاده کنید بنابراین

 محتوای گفته شده استفاده کنید و هرچه دیرتر برسید به همان میزان از محتوای ارائه شده عقب می مانید.

 

  برای مثال در صورتی ) ؟خواهد کردبرگزار درصورت عدم دسترسی در زمان مقرر، زیما جلسه جبرانی

 (هنرجو قطع شود یا حجم اینترنت هنرجو به اتمام برسد سیستم که برق

تمهیدات الزم را درنظر  بایدهمانند کالس های حضوری  امکان برگزاری جلسه جبرانی وجود نخواهد داشت.خیر، 

در صورت ی خود مطمئن باشید تا پ و گوشالزم است از شارژ لپ تا کالسوع پیش از شر برای مثال بگیرید.

 و متصل کردن (hotspotیا با فعالسازی هات اسپات ) گوشی ومرورگر  وستفاده از اینترنت ا بابتوانید  قطعی برق

 استفاده کنید. کالساز محتوای  و به کالس بپیوندید لپ تاپتان به

 

  آنالین چقدر است؟ کالسهربار استفاده از میزان حجم مصرفی برای 

 باشدمگابایت حجم اینترنت نیاز می 300 تا 150بین  آنالین کالسبرای هرساعت استفاده از  به صورت تقریبی

 مطمئن شوید. کالساعتبار اینترنت خود پیش از زمان  میزان که الزم است از

 

 وجود دارد؟ کالسارائه نمونه کار به مدرس  امکان 

از  کالساز طرف مدرس  یکالیفت ، این امکان برای تک تک هنرجویان فراهم است. ضمن اینکه برای هرجلسهبله

این زمان برای بررسی دقیق تکالیف . ارسال شود انجام و باید طی زمان گفته شدهکه  خواسته می شود یانهنرجو

در صورتی که این زمان توسط هنرجو نادیده گرفته شود، زیما . است کالسو نمونه کارهای شما توسط مدرس 

 .نداردبه عهده زمان گفته شده از  در غیرهنرجو ی تکالیف ی در خصوص بررسهیچ مسئولیت

 

  توان از فیلترشکن استفاده کرد؟می بهتر کیفیت برای دریافتآیا 

باعث  فاده از فیلترشکنستا باشدمیسرورهای داخلی  الین رویهای آنکالسپلتفرم  اینکه باتوجه بهخیر، 

 شود.در دریافت تصویر و صدای کالس می اختالل

 

 

 

 



 

 

 

 

تماس  02188566842داری با شماره های می توانید در ساعات ا آنالین کالس یا سوال درباره درصورت هرگونه ابهام و

  .حاصل فرمایید


