بسمً تعالی

هش مسی پیش ف علم
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مع
سع
با صرارسیدن بهار علم و طال ی جدید ،زوع دوباري و شی رنژی عا ت اهی آ ىس ی و ضیو ی ،رد ز ز ت ی و ى ً پاید ر و رشد و عا ی رد جا ً ا ال ی

هم نم
نش
آغاس می شىد .ایه ایام سزآغاس دوري ای است هک دانش ضیواهن و جىیىدگان علم راي را رب خىد ىار ىدي و با بهري گیزی اس دانش اطاتید و دا مىدا ن ،خىیش را ربای
نقش
ایفای ی ارثصذا ر رد آیىدي جامعً مهیا می طاسند

همچ
مح
هش
دااگشني هب عنىان نهادی اجتماعی ،صرهنگی ،آمىسشی ،ضیو ی و كارآصرینی و نیه كانىن تفكر و جىشش فكری رد جامعً سىب شدي و رد ایه راستا رب ي كایك اعضای جامعً
مق مع
مس
هنم
علم
دااگشنهی صرض است هک با ايجاد فضايی همراي با نشاط ،رد یز پىیايی ی و صرهنگی هم راستا با ر ىداهی م ظم رهبزی (مدظلً العالی) رد محيظ دااگشني تالش نمایىد.

نص
نخس
صم
تحص
آغاس طال یلی را هب جامعً دااگشنهی و خانىادي زبرگ و شی مهر علم و صرهنگ و بىسیي دا جىیان جدیدا لىرود ،هک ربای تیه بار هب محيظ مقدص دااگشني گام نهادي اند ،يماهن
هم
تبزیك گفتً و ربای گان اس ردگاي خدا وند متعال ،مىفقیت ،بهروسی و سعادت آرسومىدم.

فض
نم
تحص
امید است هب ل الهی ،رد طىل طال یلی جدید رد جهت تهذیب ،خىد طاسی و علم اندوسی ،تالش مضاعف ىدي و رد آیىدي با علم و معرفت رتشيب رد جهت

همچ
نص
تحص
پیش
زفت كشىر زعزیمان اریان اطالمی ،مثمر ثمر باشيم .نیه امید است دا جىیان گرامی جدیدا لىرود رد طال یلی شیپ رو با تالش ،کىشش و اوگیشي واالی دانش
سط علم تصم
علبی ،رد جهت ارتقای ح ی و ك باوراهی دینی و تىاانيی اهی صرهنگی گامهای مىرثی ربدارند.

دکتز ارباهيم میزساجانی

رئیض دادکشني شیستاری ،مامايی و پیزاصیشکی شزق گیالن

ریاست دانشکذه پرستاری مامایی پیراپزشکی لنگرود

نام و نام خانوادگی :دکتر ابراهیم میرزاجانی
سمت :ریاست دانشکذه پرستاری مامایی پیراپسشکی لنگرود
مرتبه علمی و تخصص :دکترای تخصصی بیوشیمی پسشکی
دانشیار
آدرس پست الکترونیکیemirzajani@gums.ac.ir :

هعبٍى آهَزشی داًشکذُ پرستبری هبهبیی لٌگرٍد

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :دکتش پشًذ پَسقاًغ
سوت :هؼاٍى آهَصضی داًطکذُ پشستاسی هاهایی لٌگشٍد
هرتبِ علوی ٍ تخصص :دکتشی تخصصی آهَصش پشستاسی(تَاًثخطی قلثی)
داًطیاس
آدرس پست الکترًٍیکی pourghanep@gmail.com:

هعبٍى آهَزش ٍ تحصیالت تکویلی داًشکذُ پیراپسشکی لٌگرٍد

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :دکتش سثحاى فائضی
سوت :هؼاٍى آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی داًطکذُ پیشاپضضکی لٌگشٍد
هرتبِ علوی ٍ تخصص :استادیاس تاکتشی ضٌاسی پضضکی ٍ ػضَ ّیات ػلوی گشٍُ ػلَم آصهایطگاّی
آدرس پست الکترًٍیکیFaezi@gums.ac.ir ،Sobhan.bcg@gmail.com :

ًشبًی :لٌگشٍد ،جادُ لیال کَُ ،خیاتاى ضْیذ ضیخی ،داًطکذُ پشستاسی-هاهایی ٍ پیشاپضضکی لٌگشٍد
شوبرُ توبس013-42565059 ،013-42565058 :

ّوىاراى آهَزش داًطىذُ پیراپسضىی

هسئَل آهَزش پرستبری هبهبیی
داخلی 219

هسئَل آهَزش پیراپسشکی

ادریس هْذٍی فیکجَر

داخلی 267

کبرشٌبس آهَزشی علَم آزهبیشگبّی

سیذ احسبى فالح

داخلی 211

کبرشٌبس خذهبت آهَزشی ارشذ

علی ًَرٍزی

زیست فٌبٍری پسشکی داخلی211

کبرشٌبس خذهبت آهَزشی

عبّرُ هحوذی

پرستبری ٍ هبهبیی داخلی 221

کبرشٌبس خذهبت آهَزشی َّشبری

حویذُ حسیي پَر

ٍ اتبق عول -داخلی 221

کبرشٌبس خذهبت آهَزشی

سیذ رضب حسیٌی سلوبًی

رادیَلَشی –داخلی 211

کبرشٌبس ّن آٍا

پرٍاًِ غالهیذٍست

داخلی 254

کبرشٌبس ّن آٍا
داخلی 254

فرزاًِ بْوي پَر

ًظبم ٍظیفِ

لببل تَجِ داًشجَیبى پسر:
داًطجَیاى جذیذالَسٍد پسشی کِ هطوَل ًظام ٍظیفِ هی تاضٌذ هی تَاًٌذ جْت دسیافت هؼافیت تحصیلی داًطجَیی خَد ،تا دس
دست داضتي تشگِ هؼافیت تحصیلی داًص آهَصی ٍ پشیٌت قثَلی ساصهاى سٌجص تِ دفاتش پلیس  10+هشاجؼِ ًوایٌذ ٍ تشگِ هؼافیت
تحصیلی داًطجَیی خَد سا اخز ًوَدُ ٍ اص تاسیخ  25/8/99لغایت  15/9/99هؼشفیٌاهِ هشتَطِ سا تِ آدسس ایویل اداسُ آهَصش هؼاًٍت
آهَصضی تا دسج ًام کاهل خَد اسسال ًوایٌذ.

آدرس ایویل ادارُ آهَزشPaziresh@gums.ac.ir :

اًتخبة ٍاحذ ) ٍاحذ ّن آٍا )
داًطجَ هَظف است کِ دس هْلت تؼییي ضذُ اص سَی داًطکذُ تشای اًتخاب ٍاحذّای دسسی تِ ساهاًِ ّن آٍا هشاجؼِ ًوایذ ٍ تا
سػایت دسٍس پیص ًیاص ٍ دقت کافی دس ثثت کذ دسٍس تِ اًتخاب ٍاحذ اقذام ًوایذ.
لببل رکر است بب تَجِ بِ شرایظ کرًٍب ٍ عذم حضَر داًشجَیبى جذیذالَرٍد -اًتخبة ٍاحذ ًیوسبل
اٍل1399-1400داًشجَیبى جذیذالَرٍد کلیِ رشتِ ّبی داًشکذُ ،تَسظ ّوکبراى ٍاحذ ّن آٍا اًجبم شذُ
است.
(الثتِ داًطجَیاى ػضیض هاصاد لطفا پس اص پشداخت هثلغ اٍلیِ تصَیة ضذُ هؼاًٍت هحتشم آهَصضی داًطگاُ ػلَم پضضکی گیالى...جْت
اًجام اًتخاب ٍاحذ تا ٍاحذ ّن آٍا داًطکذُ ّواٌّگی الصم سا اًجام دّیذ).
داًطجَیاى گشاهی تشای هالحظِ تاییذیِ اًتخاب ٍاحذ خَد هیتَاًٌذ اص هسیش صیش ٍاسد ساهاًِ ّن آٍا ضًَذ:

ٍرٍد بِ سبیت داًشگبُ علَم پسشکی گیالىٍ/رٍد بِ هعبًٍت آهَزشیٍ/رٍد بِ اتَهبسیَى آهَزشی
/کذکبربری:شوبرُ داًشجَیی

رهسعبَر:کذهلی

داًطجَیاى ػضیض دس صَست تشٍص ّشگًَِ سَال ٍ هطکلی در اهَر هربَط بِ سبهبًِ ّن آٍا هیتَاًیذ تا ٍاحذ ّن آٍا داًطکذُ..
داخلی 254تواس حاصل ًواییذ.
پشٍاًِ غالهیذٍست
داخلی 254

فشصاًِ تْوي پَس

داخلی 254

اسبتید هطبّر داًطجْیبى رضتَ ُبی پیراپسضکی ّ کبرضٌبسی ارضد در ًیوسبل تحصیلی اّل 1044-1041
هسئْل اسبتید هطبّر :دکتر هحوْد عببدیي زادٍ

رضتَ

استبد هطبّر
دکتر آهٌَ هحودی رّضٌدٍ

ّرّدی
991

استبد هطبّر
دکتر سیدهحود تقی رضْی

ّرّدی
10441

اتبق عول
آقبی بببک پْرغالهعلی

971

دکتر هصطفی گل ضکي

981

آقبی علیرضب ضعْری

999

دکتر هحوْد عببدیي زادٍ

979

آقبی آیدیي بدى آرا

969

دکتر آرهبى پرّیسی

989

دکتر حسي هْالدّست

999

دکتر تبئب

979

دکتر علی ابراُیوی ًیب

969

دکتر ایوبى علیسادٍ

989

دکتر کْرش خبًکی

991

دکتر ایرج ًیکْکبر

10441

دکتر سبحبى فبئسی

171

دکتر هحودرضب هحوْدی

981

دکتر هِریبر حبیبی

10441

دکتر هحود رحوتی

991

ُْضبری

رادیْلْژی

علْم آزهبیطگبُی
زیست فٌبّر ی
پسضکی

دکتر هصطفی گل ضکي

981

-

-

اسبتید هطبّر داًطجْیبى رضتَ ُبی پیراپسضکی ّ کبرضٌبسی ارضد در ًیوسبل تحصیلی اّل 1044-1041
هسئْل اسبتید هطبّر :دکتر هحوْد عببدیي زادٍ

رضتَ

استبد هطبّر
دکتر آذر درّیص پْر

ّرّدی
991

استبد هطبّر
دکتر هحود اسوبعیل پْر

ّرّدی
971

پرستبری
دکتر پْر قبًع-دکتر بطبرتی

10441

دکتر هرّارید ضیرازی

999

دکتر هژگبى ًظری

959

دکتر پرًد پْر قبًع

-991 ّ 971
10441-

هبهبیی

کبرضٌبسی ارضد
پرستبری
سبلوٌدی

دکتر رّیب هٌصْرقٌبعی

981

خبًن سِیال هجیدی

969

خبًن حْریَ ضبیگبى

979

خبًن کبری ابْذری

989

دکتر فرزاًَ بطبرتی

981

هعرفی کتببخبًِ داًشکذُّبی پرستبری ٍ هبهبئی  -پیراپسشـــکی شرق گیالى (لٌگرٍد)

تبریخچِ
فلسفِ ٍجَدی کتاتخاًِ داًطگاّی ،پطتیثاًی اص فشآیٌدذ یدادگیشی ،آهدَصش ٍ پد ٍّص اص طشید اسائدِ خدذهات ٍ هٌداتغ اطالػداتی تدِ
هشاجؼاى است .تحمیك سسالت داًطگاُ است ٍ کتــــــببخبًِ اتضاس تحقی ّ .دی داًطدگاّی تدذٍى داضدتي کتاتخاًدِ قدَی ٍ غٌدی
ًویتَاًذ تِ سسالتص جاهؼِ ػول تپَضاًذ ٍ کتاتخاًِ تشای اداهِ حیات داًطگاُ ضشٍسی استٍ .احذ کتاتخاًِ داًطدکذُ ضدشد دس طثقدِ
ّوکف داًطکذُ تا هساحت  475هتشهشتغ ٍاقغضذُ است.
رسبلت ٍ اّذاف
■ اًجام صحیح اهَس کتاتخاًِای ٍ افضایص سطح خذهاتدّی تِ کاستشاى
■ ایجاد ٍ تسط استثاطات دسٍى ٍ تشٍىساصهاًی تا سایش هذیشاى ٍ کتاتذاساى ایي حَصُ
■ تشگضاسی کاسگاُّای آهَصضی هَسدًیاص داًطجَیاى ٍ کاسکٌاى دس ساستای اّذاف داًطکذُ ٍ داًطگاُ
■ کوک تِ استقای سطح داًص ػلوی کاستشاى تا دس اختیاس قشاس دادى هٌاتغ هَسدًیاص آىّا
■ آضٌایی کاستشاى تا پایگاُّای هختلف ػلوی ٍ ساٌّوایی آىّا تشای یافتي هٌاتغ هشتثط ػلوی

هَجَدی هٌببع کتببخبًِ
 کتاب چاپی فاسسی

ً 12197سخِ

 کتاب چاپی التیي

ً1762سخِ

 لَح فطشدُ آهَصضی
 پایاىًاهِ

 307حلقِ
 31ػٌَاى

معرفی کتابداران
خانم فاطمو رمضانی پاکپور لنگرودی
کتابذاری و اطالع رسانی پسشکی کارشناسی ارشذ
سمت شغلی :سرپرست اداره کتابخانو
ایمیلLib.shargh@gmail.com :
داخلی : 1505353431 545شماره تماش
GoogleScholar Profile
آقای ابورر رمضانی
کتابذاری و اطالع رسانی پسشکی کارشناسی ارشذ
سمت شغلی :کتابذار (کارشناش خذمات مرجع ،علم سنجی و اطالع رسانی منابع علمی
پسشکی)
: para.gums@gmail.comایمیل
داخلی : 1505353431 540شماره تماش
GoogleScholar Profile
فرزانو مالزاده خانم
و اطالع رسانی پسشکی کارشناش کتابذاری
کارشناش خذمات فنی ،پایان نامو :سمت شغلی
ایمیل@gmail.com1533Ldshargh :
داخلی : 1505353431 545شماره تماش

لببل تَجِ داًشجَیبى جذیذالَرٍد هتمبضی خَابگبُ
تذیٌَسیلِ تِ اطالع هی سساًذ تِ دلیل ضیَع ٍیشٍس کشًٍا  ،کاّص ظشفیت خَاتگاُ ٍآهَصش هجاصی فقط تِ داًطجَیاى غیشتَهی
تشحسة ضشٍست حضَس ،خَاتگاُ تؼل هی گیشد .دسصَست ٍجَد ظشفیت اسکاى تِ داًطجَیاى تَهی ًیض تشاساس هسافت  ،خَاتگاُ
تؼل هی گیشد .لزاخَاّطوٌذ است جْت دسیافت خَاتگاُ اصهشاجؼِ حضَسی خَداسی فشهاییذ .

الصم تِ رکش است دس صَست تاییذ اسکاى داًطجَ هذاسک ریل هَسدًیاص هی تاضذ:
-1یک قطؼِ ػکس
-2یک تشگ کپی ضٌاسٌاهِ
-3یک تشگ کپی کاست هلی
-4تکویل فشم تؼْذ هحضشی دسیکی اصدفاتش اسٌادسسوی

ضواسُ تواس اداسُ خَاتگاُ :

(داخلی 01342565060 - )261-225

اهَر فرٌّگی ٍ تربیت بذًی
چٌاًچِ دس سضتِ ّای فَد تشًاهِ قشآًی  ،فشٌّگی ٍ ٍسصضی صیش فؼالیت ًوَدُ یا داسای هذسک هی تاضذ هی تایست ٌّگام ثثت ًام تِ
سایت داًطگاُ ػلَم پضضکی گیالى – هؼاًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی هشاجؼِ ًوَدُ ٍ فشم ّای هخصَظ استؼذادیاتی قشآًی ٍ فشٌّگی
ٍ ٍسصضی سا پشًوَدُ تا اص فؼالیت ضوا دس ٍاحذّای هشتَطِ استفادُ گشدد .
رشتِ ّبی لرآًی:
حفظ ٍ تشتیل – اراى – تفسیش – تشجوِ – احکام – هذاحی ٍ ...
رشتِ ّبی فرٌّگی :
صٌایغ دستی  :قالی تافی  ،گلین تافی  ،لثاس هحلی  ،قالب دٍصی  ،غزای سٌتی  ،ػشٍسک ساصی  ،سفالگشی  ،هؼشد ٍ ...
هقالِ ًَیسی  ،ضؼش – داستاى ًَیسی – خطاطی  -طشاحی – ًقاضی – فیلن – ػکس – تشًاهِ ًَیسی – ًطشیات ٍ غیشُ
رشتِ ّبی ٍرزشی :
فَتثال – فَتسال – ٍالیثال – تٌیس سٍی هیض – فَتثال دستی – کطتی – کاساتِ – تکَاًذٍ – دٍ هیذاًی – ضٌا – تسکتثال – تذهیٌتَى –
آهادگی جسواًی –داست – طٌاب صًی – لیَاى چیٌی – فشیضًت ٍ ...
فشٌّگی ٍ قشآًی
خاًن ػلیضادُ  -داخلی 232
ضواسُ تواس42565058 -60

ٍسصضی
آقای هیشهسؼَدی  -داخلی 158
ضواسُ تواس42565058 -60

ًَیذ چیست؟

سیسسن ّای هذیزیر یادگیزی ( LMSیا  ) Learning Management Systemسیزساخر کلیذی ٍ ضزٍری تزای اسسمزار ٍ زَسعِ یادگیزی
الکسزًٍیکی هحسَب هی ضًَذ .ایي سیسسن ّای ًزم افشاری اهَر هزتَط تِ تِ کارگیزی ،ثثر ًام ،هذیزیر ،خیگیزی ،ارسضیاتی ،ارائِ تزًاهِ ّا ،تزلزاری
زعاهل تیي فزاگیزاى ٍ هحسَای تزًاهِ ٍ تیي فزاگیزاى ٍ اسساداى را اًدام هی دٌّذ .لذا یکی اس الشاهاذ "تسسِ زَسعِ آهَسش هداسی در علَم خشضکی"

راُ اًذاسی  LMSکطَری تا عٌَاى "ًَیذ" (ًزم افشار ٍیژُ یادگیزی داًطگاّی) تَد کِ اًدام آى تِ داًطگاُ علَم خشضکی هداسی ٍاگذار ضذ .کارگزٍُ
زخصصی ضاهل هسخصصاى آهَسش هداسی ٍ فٌی ،عزاحی آهَسضی ٍ اخزای ًزم افشار را تِ عْذُ گزفسٌذ .تاالخزُ ًسخِ اٍل "ًَیذ" در هزداد هاُ 6931
تِ تْزُ تزداری رسیذ .تعذ اس خایلَذ در دٍ داًطگاُ در ًیوسال اٍل سال زحصیلی  ،31-39تِ زذریح اس ًیوسال دٍم ایي ًزم افشار تزای اسسفادُ در اخسیار
زوام داًطگاُ ّای علَم خشضکی هسماضی لزار هی گیزد .تزای آگاّی تیطسز اس رًٍذ عزاحی ٍ آهادُ ساسی "ًَیذ" ،هی زَاًیذ تِ هغلة هٌسطز ضذُ در
خثزًاهِ ضوارُ تْوي هاُ  6931اًدوي یادگیزی الکسزًٍیکی ایزاى هزاخعِ ًواییذ .راٌّوای اسسفادُ اس ایي ساهاًِ را هی زَاًیذ اس لیٌک ّای سیز دریافر
ًواییذ.
راٌّوای ساهاًِ ًَیذ ٍیژُ داًطدَیاى
لیٌک ٍرٍد تِ ساهاًِ ًَیذ

وارضٌــــاس واهپیـــَتر
هٌْذس ًفیسِ خَش خلك سیوا
داخلی 611 :

آهَزش هجازی داًطىذُ پرستاری ،هاهائی ٍ پیراپسضىی ضرق
ساهاًِ هَرد استفادُ تزای ازصال ضزکر کٌٌذگاى کلیِ کالس ّای آًالیي ،ساهاًِ اسىایرٍم  Skyroomهی تاضذ .یکی اس هْوسزیي
ٍیژگی ّای ایي ساهاًِ ،بَهی بَدى آى ٍ اًغباق با ضرایظ ایٌترًت وطَر تَدُ ٍ اس هشایای دیگز آى هی زَاى تِ ػذم ًیاز بِ ًصب ًرم
افسارّای جاًبی ،اضارُ ًوَد.
ًَع ٍسیلِ ارتباعی هَرد استفادًَُ :ع ٍسیلِ ارزثاعی ضوا (اس لثیل کاهدیَزز ،لح زاج ،زثلر ،گَضی ّای َّضوٌذ ٍ  ٍ )...حسی ًَع سیسسن
عاهل هَرد اسسفادُ سیسسن ضوا (هاًٌذ ٍیٌذٍس ،سیسسن عاهل اخل یا ، iosاًذرٍیذ ٍ ّ ،)...یچ گًَِ هحذٍدیسی ًذاضسِ ٍ تا ّز ٍسیلِ ارزثاعی کِ
راحر ززیذ ٍ ّز سیسسن عاهلی ،اهکاى ارزثاط ٍ ازصال تِ ساهاًِ اسکای رٍمٍ ،خَد دارد.

بْتریي ضیَُ ارتباط با ایٌترًت در هحل دسسزسی فزاگیزاى ،ایٌترًت  ، ADSL2+هَدهْای  ٍ TD-LTEایٌترًت هَبایل یا GPRS
(با گسیٌِ ارتباعی  )4Gتَدُ ٍ حذالل پٌْای باًذ ًیس بْتر است  1هگابیت باضذ.
چٌاًچِ ایٌترًت هَرد استفادُ ضوا ،بصَرت هطترن است (هٌظَر تا اعضای خاًَادُ ،خَاتگاُ ٍ  ،)...حسی در ضزایغی کِ خٌْای تاًذ تیص اس
 6هگاتیر اسر ،تْسز اسر در ساعاذ تزگشاری کالس ،از اػضای خاًَادُ یا افرادی وِ بغَر هطترن از ایٌترًت هَرد استفادُ ضوا بْرُ
هی برًذ ،خَاّص وٌیذ وِ استفادُ از ایٌترًت خَد را یا لغغ ًوَ دُ ٍ یا بِ حذالل هیساى هوىي برساًٌذ تا خذای ًىردُ ویفیت
ارتباط ضوا ،واّص پیذا ًىٌذ.
هرٍرگرّای هجاز :هزٍرگزّای ورٍم ،فایرفاوس ٍ اپرا ،هٌاسة ززیي هزٍرگزّا تزای ازصال تِ ایي سااهاًِ ،های تاضاٌذ .ضاوي ایٌکاِ تایاذ ایاي
هزٍرگزّا حسواً ٍ حسواً تِ رٍس رساًی ضذُ تاضٌذ .الثسِ ًىتِ هْن ایي است وِ در تجربِ ػولی ،هرٍرگر ورٍم ،از سایر هرٍرگرّا بْتـر ٍ بـا
ویفیت باالتری بِ ضوا ارتباط هیذّذ .ضوٌاً ٍرشى ورٍم خَد را هیتَاًیذ از هٌَّای باال سوت راست ،زیر هجوَػِ بخـص  ٍ helpبـا
ولیه بر رٍی گسیٌِ  about google chromeهطاّذُ ًواییذ ٍ در صَرت ًیاز آًرا آپذیت ًواییذ .ضوٌاً داًطـجَیاًی وـِ بـر
رٍی رایاًِ یا ٍسیلِ ارتباعی خَد ،هرٍرگر ورٍم ًذارًذ ًیس ،هی تَاًٌذ ایي هرٍرگر را بصَرت واهالً رایگاى ًصب ًوایٌذ.

حال تِ دستَرالؼول گام بِ گام اتصال بِ ساهاًِ اسىای رٍم برای ضروت والس هجازی زَخِ ًواییذ:
ٍ -6رٍد تِ هحیظ کالس آًالیي (در اصغالح ساهاًِ اسکای رٍم :اتاق) اس عزیك دٍ لیٌه(از لبل اػالم هی ضَد والس از عریك وذام
لیٌه خَاّذ بَد) سیز صَرذ هی گیزد.

https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod
https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod6

 -6تعذ اس ٍرٍد اس عزیك یکی اس لیٌک ّای فَق عثك اعالم لثلی ،اتسذا صفحِ سیز را هالحظِ هی ًواییذ .تا درج ضوارُ داًطدَیی در کادر
اٍل ٍ ضوارُ هلی در کادر دٍم ،در خاًل کارتزاى یا فزاگیزاى ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطدًَ ،وایص دادُ هی ضَدً .حَُ ٍرٍد اسازیذ تا ًام
کارتزی ٍ رهش عثَر اخسصاصی اسر.

تصَیر  1پٌجرُ هحاٍرُ ای حاصل از ٍرٍد اٍلیِ آدرس ایٌترًتی اتاق یا هحیظ والس آًالیي

تصَیر  2هحیظ اتاق یا والس آًالیي

اگر صذای استاد یا سخٌراى را بغَر هغلك ًذاریذ ،احتواالً صَت سیستن ضوا ،دارای یه اضىال لابل رفغ است (اضىال در تٌظیوات).
ٍلی اگر صذا را بغَر هٌمغغ ٍ با لغغ ٍ ٍصل داریذ ،بِ احتوال زیاد ،سرػت ایٌترًت ارتباعی ضوا ،هطىل دارد .حال تسسِ تِ ًَع هطکل،
سعی ًواییذ کِ ٍسیلِ ارزثاعی خَد یا ایٌسزًر خَد را ارسیاتی ٍ در صَرذ ًیاس ،زعَیض ًواییذ .تعٌَاى هثال هوکي اسر ،سیسسن صَزی لح زاج ضوا،
خخص صذا ًذاضسِ تاضذ ،اها اگز تا زثلر خَد هسصل ضَیذ ،ایي هطکل ٍخَد ًذاضسِ تاضذ.
اهکاى ضثظ کالس اس عزیك ًصة افشًٍِ https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-
ٍ an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinencخَد دارد.
خیطٌْاد هی ضَد اس تزًاهِ  OCAMتزای ضبظ والس با اجازُ از استاد هزتَعِ الذام ًواییذ.
تزای آضٌایی تیطسز تا هحیظ اسکای رٍم تِ سایر  /https://www.skyroom.onlineهزاخعِ کٌیذ.

