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 :808آموزشگاه مجازی راهنمای استفاده از 

 

 چزا آهَسش هجاسی ؟

در یادداضت ّای پیطیي تا حذٍدی اس الشاهات آهَسش هجاسی ٍ لشٍم اضتزاک داًص ّای تخصصی در فضای هجاسی صحثت 

ٍرٍد تکٌَلَصی ّای "یادداضت چْارم: ٍ   "داًص ّای تخصصی در دًیای هجاسیاضتزاک "یادداضت دٍم: داضتین تزای ًوًَِ: 

، ایي یادداضت را تِ تکویل تحث ّای گذضتِ تا آًچِ ّن اکٌَى تِ جاهؼِ هٌْذسیي ػوزاى کطَر  "جذیذ تِ فضای آهَسش هجاسی

 دادین:ارائِ ًوَدین اختصاظ 

  از راه اندازی آموزش مجازی 808هدف گروه آموزشی 

  "808 ٍیضُ تزًاهِ رًٍوایی اس آهَسضگاُ هجاسی"-22ضوارُ  808رادیَدر هصاحثِ  808ّواًطَر کِ قثال اس اّذاف آهَسضگاُ هجاسی 

تِ دًثال سادُ ساسی آهَسش تزای ّوِ افزاد در ّز کجا )حتی دٍرتزیي رٍستا ّای کطَر( تا  808ُ آهَسضی اضارُ داضتین، گزٍ

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

تِ رٍس هیثاضٌذ راُ اًذاسی ضذُ است ٍ در ایي راُ تِ دًثال آگاُ ساسی ٍ  گزایی تِ دًثال ارتقای داًص تخصصی ٍ دریافت ػلن

 .فزٌّگ ساسی داًطگاّیاى ٍ هٌْذسیي ػوزاى کطَر تزای تْای تیطتز تِ فؼالیت ّای آهَسضی در ٍب است

 

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

  است داًطجَیاى تا حذاقل سزػت ایٌتزًت تْتزتزای استفادُ اس کالط ّا ADSL- 256  کیلَتایت تز

ثاًیِ تِ ایٌتزًت هتصل ضًَذ ٍ تزخی تٌظیوات اس قثیل سیستن صَتی ٍ تصَیزی سیستن ّایطاى اس 

قثل اًجام ضذُ تاضذ تا تتَاًٌذ اس صذا ٍ تصَیز ٍیذئَیی اساتیذ تذٍى قطغ ٍ ٍصل ضذى استفادُ هطلَب 

  .تزی کٌٌذ

 َیاى تزای آًکِ اهکاى سَال ٍ جَاب ضفاّی تا استاد را داضتِ داًطج

تاضٌذ السم است اس قثل اس ضزٍع دٍرُ ًسثت تِ خزیذ یا تست لَاسم 

صَتی ضاهل اسپیکز ٍ هیکزٍفَى سیستن ّای خَد اقذاهات السم را 

 . اًجام دٌّذ

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

  .ضثط ضذُ کالط آًالیي تاسدیذ کٌٌذ

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

تا داًطجَیاى تا تست اهکاًات سخت افشاری سیستن خَد آهادُ ضزٍع کالط در راط ساػت اس قثل 

 . تؼییي ضذُ ضًَذ

  ًام کارتزی ّز فزد در کالط هجاسی هیثایست حتوا ًام ٍ ًام خاًَادگی تاضذ کِ در فزم ثثت ًام آًالیي

 .گذراًذى دٍرُ تِ ضزکت کٌٌذُ اّذا ًخَاّذ ضذپز ًوَدُ است در غیز ایٌصَرت گَاّیٌاهِ 

 ِیکی اس ٍیضگی ّای هْن آهَسش هجاسی ّواى اهکاى سَال ٍ جَاب ًا هحذٍد استاد ٍ  اس آًجا ک

ًفز ٍ حذاکثز  51داًطجَیاى است تزای ایٌکِ اس کیفیت کالط کاستِ ًطَد کالط ّا تا حذاقل ظزفیت 

 .ًفز تطکیل خَاٌّذ ضذ  00ظزفیت 

 را  در ایي فایلاستفادُ اس سایت آهَسضگاُ دچار اضکال فٌی ضذیذ حتوا تَضیحات ارائِ ضذُ  چٌاًچِ در

 :فزهاییذ هطالؼِ

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

 صفحِ هزتَطِ تزای داًلَد هٌتقل ضَیذ . 

تز رٍی رایاًِ ضخصی خَد اطویٌاى  Adobe Flash playerهیثایست اس ًصة تَدى آخزیي ٍرصى ًزم افشار فلص پلیز   -2

 داًلَد ٍ ًصة کٌیذ. ایي سایتَطِ را اس ایٌتزًت تزای هثال اس هزتحاصل کٌیذ ٍ تزای تزٍس رساًی السم است فایل 

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

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
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 ٌتزًت دایل آج ّن هی تَاى تِ ایٌتزًت هتصل ضذ.تزای استفادُ اس کالط ًیاس تِ ایٌتزًت پز سزػت ًیست ٍ حتی تا ای -4

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

دقیقِ( قثل اس ضزٍع کالط تِ کالط هزاجؼِ ٍ در قسوت ًام ًَیسی رٍی کلیذ  00حتوا چٌذ دقیقِ ) پیطٌْاد هیطَد  -1

Check Device Settings  ِکلیذ کزدُ تا ًزم افشار سیستن ضخصی ضوا را هَرد تزرسی قزار دّذ  ٍ هَاردی را ک

 ًٌواییذ . تایذ تغییز یاتذ یا تصحیح ضَد را تِ ضوا اطالع دّذ تا در طَل کالط ّا تِ هطکل فٌی تزخَرد

 

چٌاًچِ در حیي کالط در دریافت صذا ٍ تصَیز تِ طَر ّوشهاى دچار هطکل ضذُ ایذ تا تستي اختیاری قسوت تصَیز  -6

 هذرط اس طزیق ضکل سیز هی تَاًیذ صذای هذرط را تا حذاکثز ٍضَح داضتِ تاضیذ:

 

  ّوچٌیي هی تَاًیذ در صَرت تزٍس ّز گًَِ هطکل در استفادُ اس هحیط آهَسضگاُ اس طزیق اطالػات

 .تا ها تواط حاصل فزهاییذ در ایي صفحِقزار دادُ ضذُ 

هجتثی اصغزی سزخی   

808گزٍُ آهَسضی هذیز   

http://www.wiziq.com/info/technicalinfo.aspx
http://www.wiziq.com/info/technicalinfo.aspx
http://www.civil808.com/contacts

