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روش اول ( اصلی) متصل شدن به کالس آنالین
از طریق نصب نرم افزار Adobe Connect

3

-1لینک ورود به کالس به صورت اختصاصی به پروفایل دانش پذیران در سایت آموزش کانون
کارگزاران بخش صندوق ورودی ارسال میشود .طبق تصویر زیر ،جهت مشاهده لینک ،مربع
کوچک سمت راست پیام لینک کالس را انتخاب و سپس گزینه مشاهده را بزنید تا پیام مربوطه
باز شود .سپس بخش لینک را از پیام ارسالی کپی کرده و در نوار آدرس نرم افزار
 Adobe connectوارد نمایید تا وارد کالس شوید.
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 -2نصب نرم افزار  Adobe Connectاز طریق لینک موجود در سایت کانون کارگزاران به
ادرس  sts.seba.irدر بخش فناوری اطالعات سایت

 -3وارد نمودن لینک ارسالی از بخش آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صندوق ورودی در
پروفایل دانش پذیران در قسمت مربوط به آدرس دوره مطابق تصویر زیر

5

 -4وارد نمودن مشخصات فردی برای ورود به کالس از طریق نرم افزار مطابق تصویر زیر:
الزم به ذکر است  Usernameدانش پذیران کد ملی ( 10رقمی) آنها است که هنگام ثبت نام در
پروفایل کانون  ،در سیستم ثبت شده است و  Passwordدانش پذیران شماره همراه ( 11رقمی)
است که در پروفایل کانون هنگام ثبت نام ،درج شده است.

 -5جهت ارتباط با اساتید در مرحله اول می توانید از طریق چت به صورت التین در محل
مشخص شده با آنها در ارتباط باشید و در صورت لزوم با ثبت گزینه بلند کردن دست در نرم
افزار مطابق شکل می توانید اعالم آمادگی نمایید توانایی ارتباط صوتی با اساتید را دارید تا در
صورت لزوم و صالح دید استاد این ارتباط برقرار شود.
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روش دوم متصل شدن به کالس انالین
از طریق مرورگر کروم

(در صورت پایین بودن سرعت نت)
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-1لینک ورود به کالس به صورت اختصاصی به پروفایل دانش پذیران در سایت آموزش کانون
کارگزاران بخش صندوق ورودی ارسال میشود .طبق تصویر زیر ،جهت مشاهده لینک ،مربع
کوچک سمت راست پیام لینک کالس را انتخاب و سپس گزینه مشاهده را بزنید تا پیام مربوطه
باز شود .سپس بخش لینک را از پیام ارسالی کپی کرده و در بخش مرورگر کروم یا فایرفاکس
وارد نمایید.
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 -2وارد نمودن لینک ارسالی به بخش آدرس مرورگر کروم یا فایر فاکس

-3پس از وارد نمودن مشخصات فردی مطابق تصویر زیر وارد سیستم می شوید.

9

 -4برای نمایش کالس نیاز به نصب و یا آپدیت افزونه  Adobe Flash Playerمی باشد و پس
از این مرحله مطابق تصویر در کنار آدرس بار مرورگر روی گزینه  Not Secureکلیک کرده و
گزینه اجازه اعمال تغییرات برای این نرم افزار رو به مرورگر کروم از طریق انتخاب گزینه Allow
بدهید.

-5در صورتی که گزینه  Flashدر مرحله قبل مشاهده نشد نیاز است مطابق تصویر زیر از
بخش  Site Settingوارد شده و اعمال تغییرات را در آن قسمت انجام دهید.
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 -6سپس مطابق تصویر زیر روی گزینه  Reloadکلیک کرده و در صورتیکه محیط کالس انالین
برای شما نمایش داده نشد ،میتوانید یکبار روی گزینه  Backسمت باال و چپ مرورگر کلیک
کرده تا ورود به کالس انجام گیرد.
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 -7در صورت مشاهده این تصویر شما وارد کالس شده اید و جهت استماع بهینه صدای استاد
از بلندگو و یا هدفون مناسب استفاده نمایید ) قبل از شروع کالس از صحت عملکرد وسایل
اطمینان حاصل نمایید(.
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روش سوم
متصل شدن از طریق گوشی تلفن همراه
 -1دانشپذیران توجه داشته باشند با توجه به وجود مدل های مختلف تلفن همراه با سیستمهای
مختلف پیشنهاد میشود از این روش برای شرکت در دوره استفاده نکنند و به ناچار در صورت
استفاده از گوشی همراه ،برنامه  Adobe Connectرا مطابق با سیستم گوشی همراه دانلود و
نصب کنند .برای حضور در کالس پس از باز کردن نرم افزار و وارد نمودن آدرس کالس و
مشخصات فردی شامل  Usernameو  Passwordتیک گزینه  Secure Loginرو برداشته و
دکمه  Enterرا بزنید .با توجه به اینکه ورود به سیستم کالس با گوشی همراه مشکل ساز است،
ممکن است نیاز به چندین مرحله خروج و ورود داشته باشید تا ورود موفق به کالس آنالین
داشته باشید.
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راهنمای مشاهده فیلم ضبط شده دوره مجازی
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

نرم افزار کاربردیADOBE CONNECT :

اردیبهشت99
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روش اصلی مشاهده فیلم ضبط شده از طریق
نصب نرم افزار Adobe Connect

15

-1لینک مشاهده کالس ضبط شده صورت اختصاصی به پروفایل دانش پذیران در سایت آموزش
کانون کارگزاران بخش صندوق ورودی ارسال میشود .طبق تصویر زیر ،جهت مشاهده لینک،
مربع کوچک سمت راست پیام لینک کالس را انتخاب و سپس گزینه مشاهده را بزنید تا پیام
مربوطه باز شود .سپس بخش لینک را از پیام ارسالی کپی کرده و در بخش نوار آدرس نرم فزار
 Adobe Connectنصب شده در سیستم وارد نمایید.
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 -2نصب نرم افزار  Adobe Connectاز طریق لینک موجود در سایت کانون کارگزاران به
ادرس  sts.seba.irدر بخش فناوری اطالعات سایت

 -3وارد نمودن لینک ارسالی از بخش آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صندوق ورودی در
پروفایل دانش پذیران در قسمت مربوط به آدرس دوره مطابق تصویر زیر
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 -4وارد نمودن مشخصات فردی برای ورود به کالس از طریق نرم افزار مطابق تصویر زیر:
الزم به ذکر است  Usernameدانش پذیران کد ملی ( 10رقمی) آنها است که هنگام ثبت نام در
پروفایل کانون  ،در سیستم ثبت شده است و  Passwordدانش پذیران شماره همراه ( 11رقمی)
است که در پروفایل کانون هنگام ثبت نام ،درج شده است.

 -5دانش پذیران توجه داشته باشند مشاهده فیلم ضبط شده دوره از طریق گوشی همراه امکان
پذیر نمی باشد و نیاز به سیستم رایانهای (لپ تاپ یا  )pcاست.
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روش دوم مشاهده فیلم ضبط شده
از طریق مرورگر کروم

(در صورت پایین بودن سرعت نت)

19

-1لینک ورود به کالس به صورت اختصاصی به پروفایل دانش پذیران در سایت آموزش کانون
کارگزاران بخش صندوق ورودی ارسال میشود .طبق تصویر زیر ،جهت مشاهده لینک ،مربع
کوچک سمت راست پیام لینک کالس را انتخاب و سپس گزینه مشاهده را بزنید تا پیام مربوطه
باز شود .سپس بخش لینک را از پیام ارسالی کپی کرده و در بخش مرورگر کروم یا فایرفاکس
وارد نمایید.
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 -2وارد نمودن لینک ارسالی به بخش آدرس مرورگر کروم یا فایر فاکس

-3پس از وارد نمودن مشخصات فردی مطابق تصویر زیر وارد سیستم می شوید.
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 -4برای نمایش کالس نیاز به نصب و یا آپدیت افزونه  Adobe Flash Playerمی باشد و پس
از این مرحله مطابق تصویر در کنار آدرس بار مرورگر روی گزینه  Not Secureکلیک کرده و
گزینه اجازه اعمال تغییرات برای این نرم افزار رو به مرورگر کروم از طریق انتخاب گزینه Allow
بدهید.

-5در صورتی که گزینه  Flashدر مرحله قبل مشاهده نشد نیاز است مطابق تصویر زیر از
بخش  Site Settingوارد شده و اعمال تغییرات را در آن قسمت انجام دهید.
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 -6سپس مطابق تصویر زیر روی گزینه  Reloadکلیک کرده و در صورتیکه محیط کالس
آنالین برای شما نمایش داده نشد ،میتوانید یکبار روی گزینه  Backسمت باال و چپ مرورگر
کلیک کرده تا ورود به کالس انجام گیرد.
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 -7در صورت مشاهده این تصویر شما وارد کالس شده اید و جهت استماع بهینه صدای استاد
از بلندگو و یا هدفون مناسب استفاده نمایید ) قبل از شروع کالس از صحت عملکرد وسایل
اطمینان حاصل نمایید(.

 -8دانش پذیران توجه داشته باشند مشاهده فیلم ضبط شده دوره از طریق گوشی همراه امکان
پذیر نمی باشد و نیاز به سیستم رایانهای است.
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ارتباط با کارشناسان آموزش کانون
در صورت وجود مشکالت نرم افزاری میتوانید از طریق شماره تماس داخلیهای آموزش با
کارشناسان تماس حاصل نمایید و یا اینکه از طریق شماره تلگرامی و ارسال تصویر مشکل به
وجود آمد با کارشناسان در ارتباط باشید.
شماره ارتباط تلگرام09120671978 :
شماره تماس  021-84087داخلی 2
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