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چیست؟( Google Classroom)کالس دریس گوگل 

ه مدرس/چارچوپ است که کلیه کارهای مکتب(  Google Classroom)کالس دریس گوگل 

ه یم شود یلم معلمان منابع، وظایف و ف. دانش آموز شما در آن سازماندیه، تکمیل و ذخیر

یس پیدا هایی را ارائه یم دهند که دانش آموز شما یم تواند در کالس دریس گوگل به آنه ا دسیر

 جایی است که دانش آموز شما یم تواند کارهای. کند
ن خود را کالس دریس گوگل همچنیر

.تکمیل و ارسال کند



یس پیدا یم ک ند؟چگونه دانش آموز من به کالس دریس دسیر

دریس دانش آموزان شما یم توانند با ورود رمز عبوری حوزه تعلییم شان به کالس

یس پیدا کنند با استفاده از نام کاربری و   portal.sanjuan.eduآنها از طریق. دسیر

.رمز عبور منحرص به فرد شان وارد سیستم یم شوند



یس پیدا والدین یم توانند با مراجعه به پورتال والدین به این مدارک دانشجویی د سیر

پس از ورود به پورتال  /https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal.کنند

سیستم والدین، اطالعات مربوط به ورود دانش آموز تان تحت عنوان اعتبار ورود به

(Login Credentials  )ذکر شده است.



(  Google Classroom)آیا یم توانم به عنوان والدین به کالس دریس گوگل 
یس داشته باشم؟ دسیر

یس به کال ( PIN)والدین نیم توانند از شماره شناسایی شخیص  س و رمز عبور شان برای دسیر

تم به والدین باید برای ورود به سیس. برای دانش آموزان خود استفاده کننددریس گوگل

.ندعنوان دانش آموزان شان از نام های کاربری و رمزعبوری دانش آموزان خود استفاده کن

.ت کنندوالدین یم توانند هر هفته فعالیت های دانش آموزان خود را از طریق ایمیل دریاف



مراحل ورود به کالس دریس گوگل دانشجو شما

بروید google.comبه 1.

در "  "Sign inبر روی دکمه2.

گوشه سمت راست باالی 

صفحه کلیک کنید



 کنید اگر از دستگایه استفاده یم
وارد که یک حساب گوگل از قبل

شده است، باید از آن حساب 
!خارج شوید



ه پس از کلیک بر روی ورود ب
، ایمیل دانش (Sign in)سیستم

آموز خود را وارد کرده و روی 
""NEXT کلیک کنید



شما را به صفحه ورود به
تقل یم پورتال حوزه تعلییم من

 آموز از نام کاربری دانش. کنید
و ( نه آدرس ایمیل کامل آنها)

.رمز عبور استفاده کنید



ه پس از ورود به سیستم، اگر ب
العات نماد در گوشه نگاه کنید، اط
دانش آموز خود را مشاهده 

.خواهید کرد
ه در کنار آن دریچه ها کوچک ک

ن گفته یم ش Waffleبه آن ود نیر
ها قرار دارد که شامل تمام برنامه

کالس دریس گوگل از جمله
(Google Classroom  )است.



روی دریچه ها کوچک یا دکمه 
waffle کلیک کنید و سپس

روی نماد یا آیکون
Google Classroom

کلیک کنید



کالس مورد نظر تان را برای
مشاهده انتخاب کنید



ابزارهای 
صفحه

ساحه مورد عالقه = 
والدین



جزئیات
تکلیف دریس و 
مشق شاگرد



ن یم توانید از طریق تلفن همراه خود وارد پورتال ش !ویدهمچنیر

ن را که توسط  مدرسه / مکتبمریی آموزیس  جان کویاتکوفسیک این فیلم شگفت انگیر
اشت یادداشت های اضافن در بخش یادد. ایجاد شده است، تماشا کنیداستار کینگ

ن موجود است .  های ویدیویی نیر
https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&feature=youtu.be


 نیاز  دارید؟
ن
کمک اضاف

 به معلم دانش آموز خود مراجعه (  Google Classroom)اگر سؤال دیگری درباره کالس دریس گوگل 
ً
دارید، لطفا

 خود قرار مدرسه دارای یک لیست تماس با معلمان است که آن را در صفحه اصیل/ هر وب سایت مکتب. کنید

. اداری بدانیداین لیست به شما کمک یم کند تا روشهای مختلف دستیایی به معلم خود را در ساعات. داده اند

.جو کنیدجست. مدرسه شما قرار دارد/پیوند یا لینک را که به شکل زیر در صفحه اصیل وب سایت مکتب


