
 
 به نام خدا          

 )همزمان  آنالین (راهنمای استفاده از کالس های مجازی         

 شرکت کننده گرامی 

   سالم و احترام  

  یممشاوره ای و آموزشی بدون وقفه با افتخار آماده ارائه خدمات   پردیس فناوری کیش ضمن تشکر از حسن انتخاب شما عزیزان ، 

 .   باشد

   : امکانات مورد نیاز •

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

 . استفاده نمایید و یا اسپیکر صورت نیاز به دریافت صدا با کیفیت باالتر می توانید از هدفون های استاندارد در  •

 امکان پذیر است .   512kbpsبا اینترنت حداقل سرعت  آنالین برای مشاهده کالسهای •

 میتوانید از دوربین لپ تاپ و یا گوشی و یا وب کم امکان پذیر است .  خود در حین کالس تصاویر برای برقرار کردن •

 . برای برقراری ارتباط با باالترین امکانات می توانید از میکروفن های استاندارد استفاده نمایید  •

   .می باشد (مهرماه  7  شهریورماه و  31،    ماه شهریور    24): روزهای دوشنبه    های برگزاری دورهتاریخ   •

ن برای شرکت کنندگا  30:14الی   30:13شهریورماه ساعت   23مورخ  ادوب کانکت  نرم افزار   آموزش و ارتباط •

 برگزار خواهد شد

 .لطفا تا قبل از شروع دوره موارد فوق را فراهم کنید

 .لینکهای زیر استفاده نمایید جهت دانلود نرم افزارهای موردنیاز یم توانید از   •
 (  add inفایل )  بیتی  ۶۴بیتی و  ۳۲سیستم عامل ویندوز –  •
 ( از آپ استورها  Adobe Connect نصب  )و سیستم عامل اندروید  Apple محصوالت  – •
 ( ir)98soft.رمز   NPAPI –Firefox, Safari, Opera برای مرورگر  flashدانلود برنامه •
 ( ir)98soft.رمز PPAPI –based browsers -Chromium برای مرورگرهای  flashدانلود برنامه •
 (  ir98soft.) رمز مشاهده فایل فلش در مکینتاش  ) Mac OS Xنسخه •
 برنامه ادوب کانکت در ویندوز  •
  IOSادوب کانکت در  •
 ادوب کانکت در اندروید  •
 فونتهای فارس  •

ی
 دانلود برنامه رفع بهم ریختگ

http://s8.picofile.com/file/8332536434/AdobeConnectAddinInstaller.rar.html
http://s8.picofile.com/file/8332536434/AdobeConnectAddinInstaller.rar.html
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.363.firefox.rar?1586944213
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.363.firefox.rar?1586944213
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.363.PPAPI.rar?1586944213
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.363.PPAPI.rar?1586944213
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.363.dmg?1586944213
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro?l=en
http://lms.tpnu.ac.ir/download/951012_keyboard%20farsi_2.zip


 
 

 

 

   :  راهنمایی ورود به کالس

 .   وارد سایت پردیس فناوری کیش شوید ir.kishtech.www  ابتدا از طریق آدرس اینترنتی •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .کلیک نمایید کاربران آموزشیورود  عمودی سمت راست روی گزینه  نواراز  •

 

 

 خود را که قبال دریافت نموده اید را وارد کنید  نام کاربری و رمزسپس وارد پنل کاربری می شوید و  •

http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/
http://kishtech.ir/


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وارد سایت اصلی شوید دقت کنید وقتی وارد سایت   نمایش سایتحال وارد صفحه کاربری می شوید و می توانید از طریق گزینه  •

 شدید نام شما باالی صفحه دیده شود

 



 
 

 

 .   نماییدکلیک  های آنالین   ورود به کالسنوار عمودی سمت راست روی گزینه  از سپس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره آخرین استانداردهای حسابداری و حسابرسی)  ثبت نام شدهصفحه ورود به کالس ها با توجه به عنوان کالس   در  •

 آنالین همزمان کلیک نمایید .  کارگاه سپس روی گزینه ورود به  .  کلیک نمایید   (  دکتر حسن سیرانیآقای  مدرس :   – 

 

 

 

    شده اید !  حسابداری و حسابرسیدوره آخرین استانداردهای  وارد  حال •

 

 

 

  

    



 
 ENTERگزینه  خود را وارد کرده و بر روی  نام و نام خانوادگی   Name، قسمت    Guest  بخش در سپس  •

ROOM   . کلیک نمایید 

 
 

دوره آخرین استاندارد های شما با موفقیت وارد ، کلیک نمایید  pplicationApen in Oسپس روی گزینه  •

 شده اید .  حسابداری و حسابرسی 

 

 

 با آرزوی موفقیت 

 پردیس فناوری کیش 

 شماره پشتیبانی دفتر : 

02166176196 

02166493527 


