کالس هجاصی :
دس ایي هاطٍل شوا اهکاى تعشیف کالس هجاصی ٍ اًتخاب کاستشاى هجاص تشای ششکت دس کالس سا خَاّیذ داشت  .تشای
ششٍع کاس ،تش سٍی هاطٍل کالس هجاصی دس صفحِ دسس کلیک کٌیذ دس ایي حالت شوا تا صفحِ ًوایش دادُ شذُ دس
تصَیش صیش هَاجِ هی شَیذ .

دس ریل تِ تَضیح اهکاًات ایي صفحِ هی پشداصین .
ایجاد کالس جذیذ :
تا کلیک تش سٍی ایي قسوت فشم تاص شذُ دس تصَیش تشای شوا ًوایش دادُ هی شَد :

دس قسوت عٌَاى  ،عٌَاى کالس هَسد ًظش سا ٍاسد ًواییذ .
تا صدى تیک هشتَط تِ " افضٍدى توام کاستشاى ایي دسس تِ کالس هجاصی " توام کاستشاى عضَ دسس تِ کالس هجاصی
اضافِ هی شَد اگش ایي تیک صدُ ًشَد هی تَاًیذ کل یا تعذاد هشخصی اص کاستشاى دسس سا تِ کالس دس هشحلِ تعذ
اضافِ ًواییذ .
سپس تش سٍی گضیٌِ ایجاد کلیک ًواییذ .
تا کلیک تش سٍی گضیٌِ ای جاد کالس شوا ایجاد هی شَد دس هشحلِ تعذ تایذ تِ تعشیف جلسات ایي کالس تپشداصین .

طثق عکس تاال دس صفحِ ًوایش دادُ شذُ سِ تة هختلف تشای تٌظیوات کالس ٍجَد داسد کِ پس اص ایجاد کالس
شوا تِ صَست پیش فشض ٍاسد تة تٌظیوات کالس هی شَیذ
تٌظیوات کالس :
دس ایي قسوت شوا هیتَاًیذ جلسات کالس خَد سا تعشیف ًواییذ .طثق تصَیش تش سٍی دکوِ "اضافِ کشدى جلسِ
جذیذ " کلیک ًواییذ .
تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ شوا تا تصَیش صیش هَاجِ هی شَیذ .

عٌَاى جلسِ :
دس قسوت عٌَاى جلسِ  ،عٌَاى هَسد ًظش خَد سا تشای جلسات کالس ٍاسد ًواییذ.
تاسیخ ششٍع :
دس قسوت تاسیخ ششٍع  ،تاسیخ ٍ ساعت ششٍع کالس سا ٍاسد ًواییذ.
هذت صهاى :
دس قسوت هذت صهاى  ،هذى صهاى جلسِ هَسد ًظش کِ ششٍع آى اص ساعت ششٍع کالس هحاسثِ هی شَد سا ٍاسد
ًوایییذ .
تشای هثال اگش کالس شوا یک ساعت است هقذاس ایي صهاى سا تِ دقیقِ دس ایي قسوت ٍاسد ًواییذ.

اگش تَضیحات هشتَط تِ ایي جلسِ ٍجَد داسد دس قسوت تَضیحات جلسِ ٍاد ًواییذ .
دس آخش تش سٍی گضیٌِ رخیشُ دس قسوت سوت چپ کادس کلیک ًواییذ .
دس صَستی کِ ًوی خَاّیذ جلسِ هَسد ًظش سا حزف ًواییذ تش سٍی آیکي ضشتذس دس قسوت سوت چپ کادس کلیک
کٌیذ .

اطالعات کالس :
دس تة اطالعات کالس هیتَاًیذ اطالعات هشتَط تِ کالس سا تِ صَست یکجا هشاّذُ ًواییذ دس ایي تة شوا تصَیشی
شثیِ تِ تصَیش صیش سا هشاّذُ هی ًواییذ:

کاستشاى هجاص کالس :
چىاوچً در قسمت تعریف کالس تیک مربُط بً " افضٍدى توام کاستشاى ایي دسس تِ کالس هجاصی " سا ًضدُ ایذ دس ایي
تة هیتَاًیذ کاستشاى هجاص تشای ششکت دس کالس سا هشخص کٌیذ .
تا کلیک تش سٍی ایي تة شوا تا صفحِ ًوایش دادُ شذُ دس تصَیش صیش هَاجِ هی شَیذ :

با کلیک در قسمت مشخص شذي با عذد"  " 1در تصُیر شما میتُاویذ کل اعضای درس را بً صُرت یکجا اوتخاب
کردي َ سپس بر رَی مثلث آبی روگ جٍت اوتقال بً کادر "کاربران مجاز َرَد بً کالس مجازی" کلیک وماییذ.
ٌمچىیه میتُاویذ کاربران مشخصی را از کادر سمت راست اوتخاب کردي َ سپس بر رَی مثلث آبی روگ بفشاریذ.
وکتً  :کاربران مجاز بً َرَد بً کالس مجازی طبق تصُیر زیربً صُرت پیش فرض دارای وقش " "participantمی
باشىذ تُجً داشتً باشیذ برای ایىکً کاربران بتُاوىذ َارد کالس شُوذ حتما یک وفر از اعضای مجاز بایذ دارای وقش
" "hostباشذ َ ابتذا َی َارد کالس شُد.
تغییر وقش افراد :
برای تغییر وقش افراد  ،فرد مُرد وظر را طبق تصُیر اوتخاب کردي َ سپس از دکمً تغییر وقش ،وقش جذیذ را مشخص
وماییذ.

