
کانکت  قبل از انجام مراحل زیر اطمینان حاصل کنید که بر روی ایجاد کاربری در ادوبی
 کلیک کرده باشید فایتان پرودر

 

 

 

 .پس از نصب اپلیکیشن، آنرا اجرا کنید

مشاهده می کنید که معرفی برنامه بوده و پس  زیر  صفحه ای شبیه به این تصویر
 .از چند ثانیه به صفحه بعدی هدایت می شوید

 



 

 

در این صفحه، توضیحاتی در خصوص شرایط و قوانین استفاده از نرم افزار برای شما 
کلید داخل این صفحه، به مرحله بعدی هدایت نمایش داده می شود که با زدن تنها 

 .می شوید

 



 

 مرحله اول

وارد نمایید. این  کالس آنالین خود  لینک ورود به در این مرحله شما باید 

است و برای هر زیر آدرس چیزی شبیه به آدرس نمایش داده شده در تصویر 

 بدست می آید. آموزشاز طریق این کالس متفاوت است و 
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، در صورتیکه آدرس وارد شده صحیح و لینک ورود به کالس پس از درج 
به مرحله بعدی هدایت می شوید در غیر  Next موجود باشد، با زدن کلید

 .اینصورت، پیام خطای مربوطه نمایش داده می شود

 مرحله دوم

صفحه الس درست باشد شما به در صورتی که ادرس یا لینک ک

 منتقل میشویدبعد 

 

 



برای ورود به نام کاربری و رمز عبور نیاز دارید که این اطالعات توسط 
 .آموزشگاه در اختیار شما قرار داده شده است

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد باشد و  Memberدر وضعیت اینجا 

 .را بفشارید Enterنمایید و کلید 

وارد کردن یوزرنیم در ادوبی متفاوت از پروفایل است  

بدین ترتیب که برای ورود به پروفایل کد زبان اموزیتون 

 را وارد میکنید

level.ir ولی در هنگام وارد کردن کد زبان اموزی در ادوبی باید   اضافه  + @

 شود

مثال : 

TS1.ir@981444011 

پسوررد هر دو جا یکسان 

 است

 



 

 

 بزنید  trust در صورت مشاهده پیام زیر روی گزینه 

 



 

 

نام خود را وارد را انتخاب کرده و  Guest گزینهبه صورت مهمان فعال باشد،  اگر ورود
 .را بفشارید Enter نمایید و سپس کلید

 

 



 

در صورتیکه اطالعات این مرحله را نیز به درستی وارد کرده باشید، وارد کالس 
ر مشاهده خواهید آنالین یا اتاق جلسه خواهید شد و تصویری شبیه به تصویر زی

 .نمود

 

 
 

 


