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 :808آموزشگاه مجازی راهنمای استفاده از 

 

 چزا آهَسػ هجاسی ؟

در یادداؽت ّای پیؾیي تا حذٍدی اس الشاهات آهَسػ هجاسی ٍ لشٍم اؽتزاک داًؼ ّای تخصصی در فضای هجاسی صحثت 

ٍرٍد تکٌَلَصی ّای "یادداؽت چْارم: ٍ   "داًؼ ّای تخصصی در دًیای هجاسیاؽتزاک "یادداؽت دٍم: داؽتین تزای ًوًَِ: 

، ایي یادداؽت را تِ تکویل تحث ّای گذؽتِ تا آًچِ ّن اکٌَى تِ جاهؼِ هٌْذعیي ػوزاى کؾَر  "جذیذ تِ فضای آهَسػ هجاسی

 دادین:ارائِ ًوَدین اختصاؿ 

  از راه اندازی آموزش مجازی 808هدف گروه آموزشی 

  "808 ٍیضُ تزًاهِ رًٍوایی اس آهَسؽگاُ هجاسی"-22ؽوارُ  808رادیَدر هصاحثِ  808ّواًطَر کِ قثال اس اّذاف آهَسؽگاُ هجاسی 

تِ دًثال عادُ عاسی آهَسػ تزای ّوِ افزاد در ّز کجا )حتی دٍرتزیي رٍعتا ّای کؾَر( تا  808ُ آهَسؽی اؽارُ داؽتین، گزٍ

کوتزیي ّشیٌِ، اهکاًات ٍ عزػت ایٌتزًت )حتی ایٌتزًت دایل آج( هیثاؽذ ٍ تزای خَرُ ّای ػلن ٍ  افزادی کِ فارؽ اس تحث هذرک 

تِ رٍس هیثاؽٌذ راُ اًذاسی ؽذُ اعت ٍ در ایي راُ تِ دًثال آگاُ عاسی ٍ  گزایی تِ دًثال ارتقای داًؼ تخصصی ٍ دریافت ػلن

 .فزٌّگ عاسی داًؾگاّیاى ٍ هٌْذعیي ػوزاى کؾَر تزای تْای تیؾتز تِ فؼالیت ّای آهَسؽی در ٍب اعت

 

http://www.civil808.com/blog/post/88
http://www.civil808.com/blog/post/101
http://www.civil808.com/blog/post/101
http://www.civil808.com/article/ac/159/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88808-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-808
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 :808توجه برای حضور دانشجویان در دوره های آموزشگاه مجازی  دنکات مور

  اعت داًؾجَیاى تا حذاقل عزػت ایٌتزًت تْتزتزای اعتفادُ اس کالط ّا ADSL- 256  کیلَتایت تز

ثاًیِ تِ ایٌتزًت هتصل ؽًَذ ٍ تزخی تٌظیوات اس قثیل عیغتن صَتی ٍ تصَیزی عیغتن ّایؾاى اس 

قثل اًجام ؽذُ تاؽذ تا تتَاًٌذ اس صذا ٍ تصَیز ٍیذئَیی اعاتیذ تذٍى قطغ ٍ ٍصل ؽذى اعتفادُ هطلَب 

  .تزی کٌٌذ

 َیاى تزای آًکِ اهکاى عَال ٍ جَاب ؽفاّی تا اعتاد را داؽتِ داًؾج

تاؽٌذ السم اعت اس قثل اس ؽزٍع دٍرُ ًغثت تِ خزیذ یا تغت لَاسم 

صَتی ؽاهل اعپیکز ٍ هیکزٍفَى عیغتن ّای خَد اقذاهات السم را 

 . اًجام دٌّذ

  تز رٍی لیٌک ٍرٍد، اس ًغخِ داًؾجَیاى هی تَاًٌذ اس تؼذ اس اتوام سهاى تزگشاری کالط تا کلیک هجذد

  .ضثط ؽذُ کالط آًالیي تاسدیذ کٌٌذ

    اطالػات اس اتوام دٍرُ کل فیلن ّای دٍرُ تِ ّوزاُ جشٍات ٍتزای دٍرُ ٍرکؾاج ّای تخصصی پظ 

تِ ّوزاُ گَاّیٌاهِ چاج ؽذُ حاٍی اػتثار گذراًذى دٍرُ تَعط   1DVD هزتثط تا دٍرُ در جاًثی

)دٍرُ آسهَى ٍرٍد تِ حزفِ فاقذ ارعال  .تِ طَر رایگاى پغت هی ؽَدداًؾجَ تِ آدرط داًؾجَ 

 گَاّیٌاهِ ٍ دی ٍی دی هیثاؽذ(

  گَاّیٌاهِ هؼتثز آهَسؽی تیي الوللی اّذا خَاّذ  دٍرُ ٍرکؾاج ّای تخصصیتِ ؽزکت کٌٌذگاى در

ٍ پظ اس اخذ آسهَى ًْایی اًتْای      lloydstecکت هؼتثز تیي الوللیؽزؽذ. ایي گَاّیٌاهِ تا ّوکاری 

دٍرُ ٍ ارسؽیاتی حضَر فؼال در دٍرُ تِ ؽزکت کٌٌذگاى اّذا خَاّذ ؽذ. یک ًوًَِ اس ایي گَاّیٌاهِ 

تٌاتزایي تَصیِ هیؾَد در تواهی قغوت ّای  .هؾاّذُ کٌیذ ایي لیٌکّای آهَسؽی را هی تَاًیذ اس 

 کالط حضَر فؼال داؽتِ تاؽیذ.

  یاى تاس خَاّذ تَد، دقیقِ قثل اس ؽزٍع تاین کالط جْت ٍرٍد داًؾجَ 00لیٌک ٍرٍد تِ کلیِ کالط ّا

تا داًؾجَیاى تا تغت اهکاًات عخت افشاری عیغتن خَد آهادُ ؽزٍع کالط در راط عاػت اس قثل 

 . تؼییي ؽذُ ؽًَذ

  ًام کارتزی ّز فزد در کالط هجاسی هیثایغت حتوا ًام ٍ ًام خاًَادگی تاؽذ کِ در فزم ثثت ًام آًالیي

 .گذراًذى دٍرُ تِ ؽزکت کٌٌذُ اّذا ًخَاّذ ؽذپز ًوَدُ اعت در غیز ایٌصَرت گَاّیٌاهِ 

http://lloydstec.co.uk/
http://civil808.com/statics/uploads/files/201211/Govahi-LLoystec.jpg
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 ِیکی اس ٍیضگی ّای هْن آهَسػ هجاسی ّواى اهکاى عَال ٍ جَاب ًا هحذٍد اعتاد ٍ  اس آًجا ک

ًفز ٍ حذاکثز  51داًؾجَیاى اعت تزای ایٌکِ اس کیفیت کالط کاعتِ ًؾَد کالط ّا تا حذاقل ظزفیت 

 .ًفز تؾکیل خَاٌّذ ؽذ  00ظزفیت 

 را  در ایي فایلاعتفادُ اس عایت آهَسؽگاُ دچار اؽکال فٌی ؽذیذ حتوا تَضیحات ارائِ ؽذُ  چٌاًچِ در

 :فزهاییذ هطالؼِ

اعتفادُ کٌیذ، تا کلیک تز رٍی ًام ّز یک هیتَاًیذ آى را داًلَد کٌیذ ٍ تِ  Chrome  ٍFirefoxتْتز اعت اس هزٍرگز  -5

 صفحِ هزتَطِ تزای داًلَد هٌتقل ؽَیذ . 

تز رٍی رایاًِ ؽخصی خَد اطویٌاى  Adobe Flash playerهیثایغت اس ًصة تَدى آخزیي ٍرصى ًزم افشار فلؼ پلیز   -2

 داًلَد ٍ ًصة کٌیذ. ایي عایتَطِ را اس ایٌتزًت تزای هثال اس هزتحاصل کٌیذ ٍ تزای تزٍس رعاًی السم اعت فایل 

 .اس ًصة تَدى آخزیي ًغخِ درایَر ّای کارت صذا ٍ تصَیز تز رٍی عیغتوتاى اطویٌاى حاصل کٌیذ  -0

 ٌتزًت دایل آج ّن هی تَاى تِ ایٌتزًت هتصل ؽذ.تزای اعتفادُ اس کالط ًیاس تِ ایٌتزًت پز عزػت ًیغت ٍ حتی تا ای -4

 اعت. ADSLاها تزای آًکِ در دریافت صَت ٍ تصَیز تِ طَر ّوشهاى تا قطؼی رٍتزٍ ًؾَیذحتوا ًیاس تِ ایٌتزًت  اس ًَع 

دقیقِ( قثل اس ؽزٍع کالط تِ کالط هزاجؼِ ٍ در قغوت ًام ًَیغی رٍی کلیذ  00حتوا چٌذ دقیقِ ) پیؾٌْاد هیؾَد  -1

Check Device Settings  ِکلیذ کزدُ تا ًزم افشار عیغتن ؽخصی ؽوا را هَرد تزرعی قزار دّذ  ٍ هَاردی را ک

 ًٌواییذ . تایذ تغییز یاتذ یا تصحیح ؽَد را تِ ؽوا اطالع دّذ تا در طَل کالط ّا تِ هؾکل فٌی تزخَرد

 

چٌاًچِ در حیي کالط در دریافت صذا ٍ تصَیز تِ طَر ّوشهاى دچار هؾکل ؽذُ ایذ تا تغتي اختیاری قغوت تصَیز  -6

 هذرط اس طزیق ؽکل سیز هی تَاًیذ صذای هذرط را تا حذاکثز ٍضَح داؽتِ تاؽیذ:

https://docs.google.com/document/d/1peI99o771HsBU65HGUzsKPnDbVjWNV5QL-nbXyNyFIg/edit
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/?hl=en&brand=CHNG&utm_source=en-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=en
http://www.mozilla.org/en-US/products/download.html?product=firefox-14.0.1&os=win&lang=en-US
http://anaj.ir/download/pages/12
http://www.wiziq.com/info/technicalinfo.aspx
http://www.wiziq.com/info/technicalinfo.aspx
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  ّوچٌیي هی تَاًیذ در صَرت تزٍس ّز گًَِ هؾکل در اعتفادُ اس هحیط آهَسؽگاُ اس طزیق اطالػات

 .تا ها تواط حاصل فزهاییذ در ایي صفحِقزار دادُ ؽذُ 

هجتثی اصغزی عزخی   

808گزٍُ آهَسؽی هذیز   

http://www.civil808.com/contacts

