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م حوزه تعلییم یآموزان و خانواده هادانش  ،وانهسن  محتر

 یآموزان دقدانش نکهیاست و ا منیجلسات کالس در زوم ا نکهیاز ا نانیاطم یبرا
 
دانش از  سن هوانحوزه تعلییم ، شوند ذکر  ابیحضور و غ یدر گزارش ها قا

 ا اجرا یم آگست 28 معهجروز  رس از کار   نی. اشوند  "ستمیسد ار "و  ا ی کنند   "تیهو  د یی"تأ خواهد تا یمآموزان 
 
 یشما برا فرزند تا  د ین سند را با دقت بخوانیشود. لطفا

 .بعد از آن آماده باشد ا ی آگست 28 خی     جلسات کالس در تار 

ر جلسه زوم و همچن نکیآموزان لدانشبه وان در حال حاضر هسن  حوزه تعلییم معلمان . کنند یمارائه  همراه(  تلفن یدستگاه ها یشناسه مالقات و کد عبور )برا ی 

آموز ( ، دانشکننددر برنامه تلفن همراه وارد   را  شناسه جلسه ا ی)  کلیک کنند   ارائه شده توسط معلم وند یپ یآموزان رو دانشوقتیکه آگست  28روز جمعه  از  رس 

ر یبه  از ی)در صورت ن . د نشو  سیستم وارد گوگل با  کند،   استفاده یم پورتال یکه برا  یهمان رمز عبور مدرسه خود و مکتب/  لیمیموظف است با استفاده از ا آدرس  افیر

 .(د یکن  کیرا کل نجا یاآموز خود ، دانشرمز عبور  ا ی لیمیا

،  د یکن  شده است استفاده یم میتنظ شخیص لیمیکه با آدرس ا   زومحساب  کیاز  ا ی، د یرا کامل نکرده ا  ر یمراحل ز  ا یو  د یسال گذشته از زوم استفاده کرده ا  اگر 

 انجام داده اند الزم  ر یز که مراحل   انر ی. )دانشجو دیآگست انجام ده 28 جمعهروز مراحل را تا  د یبا
ً
 (. دنانجام ده یکار   ستینرا قبال

 وانهسن  تعلییمحوزه  زومبه مجوز  وست   یدستورالعمل پ

 (که سال گذشته از زوم استفاده کردند  ان  یدانشجو  یبرا )
 

 ار یامر بس  نی. ااورند یب هوانسن استفاده کنند تا بتوانند حساب زوم خود را تحت مجوز زوم  ر یاز مراحل ز  د یکه سال گذشته از زوم استفاده کرده اند با  آموزانر دانش

ر توانند در جلسات کالس که معلمان م ، آنها نیم وندد ینپ حوزه تعلییمآموز به مجوز زوم اگر دانش را یمهم است ز  . اگر در سال گذشته از کنند   کترس   آن هستند  بانت 

 .دیوندیبه جلسات زوم کالس خود بپ د یتا بتوان د یرا دنبال کن ر ی، مراحل ز د یزوم استفاده کرده ا

 ی" واقع در سمت راست باال Sign In" ستمیورود به س وند یپ ی، رو استفاده یم کنید  دستگاه دسک تاپ از . اگر د یبرو   http://www.zoom.us به .1

 . در داخل منو قرار دارد  وند یپاین  استفاده یم کنید  دستگاه همراه اگر  و ، د یکن  کیصفحه کل

       

 

 

 

 

https://www.sanjuan.edu/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=80321&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=55850&PageID=50402
http://www.zoom.us/
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 : د یکن  کی" کلSSOمراحل "ورود با  یکرد. رو   د یرا مشاهده خواه ر یصفحه ز  .2

  

"  Continue "ادامه  ی" ، سپس رو Your company domain"دیگو   که یم  ن  جا د یکن  پیرا تا "sanjuan". کرد   د یرا مشاهده خواه ر یصفحه ز  .3

  .دیکن  کیکل

 

 وارد .4
ً
   لیمیکرد. از آدرس ا  د یخواه افتیدر  رسی    ع مرحله الزم باشد. در صورت لزوم راهنمان   نی، ممکن است در اد ینشده ا گوگل اگر قبال

@student.sanjuan.edu   دیاستفاده کن د یکن  استفاده یم پورتال یکه برا  یو همان رمز عبور. 

 

 .دیکن  کی" کلConfirm your email address "خود  لیمیآدرس ا د ییتأ ی. رو د ید د یخواه را  خود  لیمیآدرس ا د ییتأ یبرا رسی    ع راهنمان   .5
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 شود ارسال یمآموز دانش (student.sanjuan.edu @)وان هسن  Gmail به حساب یلیمیا .6

 

 

 

 

  

 دیبه حساب جد یت  دکمه تغ یکرده و رو   جستجو  را  زوم لیمی. اد یخود را باز کن ن  دانشجو لیمیدر پورتال ، ا Gmail دکمه یرو  کیبا کل .7

 " “switch to the new account   د یکن  کیکل . 
 
مرحله را انجام  نیا  لیمیا  افتیساعت پس از در  24 یط د یکه با  د یتوجه داشته باش لطفا

 . د یده
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 . د یکن  کی" کلI acknowledge and switch دهم " یم یت  کنم و تغ  یم قیتصدمن دکمه  یبر رو  .8

 

 

  

ر یپ یمرحله به بعد ، برا نیخواهد بود. از ا sanjuan.eduوم ز  از حساب مراحل فوق، دانش آموز جزن  پس از اتمام  دانش ،  زوم به همه جلسات کالس در  وسیر

 شود.  ستمیوارد س گوگلخود با  سن هوان  با استفاده از ورود و رمز عبور  د یآموز با


