به نام خدا

راهنمای استفاده از کالسهای مجازی (غیر همزمان)
شرکت کننده گرامی
با سالم و احترام
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما عزیزان  ،پردیس فناوری کیش با افتخار آماده ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی بدون وقفه می
باشد.


امکانات مورد نیاز:



برای مشاهده کالسها  ،استفاده از کامپیوتر رومیزی،لپ تاپ،تبلت یا موبایل امکان پذیر است.



تاریخ شروع دوره  8اردیبهشت  9399و تاریخ آزمون  22 , 25اردیبهشت  9399می باشد.

توصیه  :استفاده از کامپیوتر رومیزی و لپ تاپ برای مشاهده فیلمهای آموزشی کالس در بزرگترین اندازه و بهترین
کیفیت پیشنهاد میشود.


در صورت نیاز به دریافت صدا با کیفیت باالتر می توانید از هدفونهای استاندارد استفاده نمایید.

راهنمایی ورود به کالس:


ابتدا از طریق آدرس اینترنتی  www.kishtech.irوارد سایت پردیس فناوری کیش شوید.
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از نوار عمودی سمت راست روی گزینه ورود کاربران آموزشی کلیک نمایید.

 سپس وارد پنل کاربری می شوید و نام کاربری و
رمز خود را که قبال دریافت نموده اید را وارد کنید
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حال وارد صفحه کاربری می شوید و می توانید از طریق گزینه نمایش سایت وارد سایت اصلی شوید دقت کنید وقتی
وارد سایت شدید نام شما باالی صفحه دیده شود



در سایت اصلی روی گزینه ورود به کالس کلیک کنید
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در صفحه ورود به کالسها با توجه به عنوان کالس ثبت نام شده( مدیریت دوره اصول تصمیم سازی و تصمیم
گیری – ) بانک ایران زمین – مدرس  :دکتر نبی ) کلیک نمایید .



حال وارد کالس مدیریت دوره اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری شده اید !
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روی کالس مورد نظر (مثال  :کالس اول – مدیریت دوره اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری) کلیک نموده و فیلم
آموزشی را مشاهده نمایید.

نکته مهم  :حتما پس از پایان مشاهده کالس در باالی صفحه در قسمت نام خود روی گزینه بیرون رفتن کلیک کنید
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امکانات الزم برای تمام صفحه کردن نمایش و تنظیمات صدا در قسمت پایین سمت چپ فایل فیلم در حال
نمایش وجود دارد که کاربر می تواند برا ساس نوع دستگاه و به صورت دلخواه آن را تغییر دهد.



در صورت بروز هرگونه مشکل در مشاهده و یا ورود به کالسها می توانید در ساعات اداری ( 9الی
 )03:61با شماره  33063093و یا  19169393911تماس بگیرید و یا با ارسال پیامک در ساعات و
روزهای تعطیل و غیر اداری تا ساعت  91به شماره  19663416119مشکل خود را مطرح نمایید.

*** درصورت نیاز به راهنمایی همکاران مجموعه با افتخار در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

با آرزوی موفقیت
پردیس فناوری کیش
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