آموزش نحوه ورود به ادوبی کانکت(ویژه دانشجویان) :

.1در ابتدا وارد سایت اد.وبی کانکت با توجه به دانشکده مربوطه خود شوید:

.2صفحه ای مانند نگاره زیر برایتان باز میشود :

 .3در قسمت @yu.ac.ir usernameشماره دانشجویی خود  ,و در قسمت  passwordدر صورتیکه بار اولی هست که وارد این
سامانه میشوید کدملی و در غیر اینصورت رمزعبوری را که برای خود در نظر گرفتید وارد کنید ,همچنین در صورتی که اولین بار
است وارد این سامانه میشوید به مرحله  4در غیر اینصورت به مرحله  5بروید:

.4صفحه ای برای شما مانند نگاره باال باز میشود که باید در قسمت  old passwordکدملی و در قسمت های New password
و  confirm passwordرمز عبور دلخواه خود را وارد کنید.
 .5باز شدن صفحه ای همچون نگاره زیر بدین معنی است که شما با موفقیت وارد این سامانه شدید و ثبت نام شده اید:



آموزش نحوه ورود به کالس درس موردنظر:

.1برای ورود به کالس درس موردنظر خود وارد سایت موردنظر خود به آدرس زیر شوید(با توجه به این نکته که در چه دانشکده
ای در حال تحصیل هستید وارد شوید) :

.2صفحه ای مانند نگاره زیر برایتان باز میشود که از شما میپرسد به چه روشی قصد دارید وارد کالس درس خود شوید:

.3در صورتی که بر روی گزینه  open in browserکلیک کنید کالس درس شما در مرورگرتان باز میشود و اگر روی گزینه
 open in Applicationکلیک کنید در برنامه ادوبی کانکت توجه داشته باشید که در صورتی بر روی گزینه
open in Applicationکلیک کردید باید حتما برنامه ادوبی کانکت را روی سیستم خود نصب کرده باشید

.4پس از انتخاب گزینه  open in Applicationصفحه ای مانند نگاره زیر باز میشود:

.5بر روی گزینه  open adobe connectکلیک کنید :

.6اگر صفحه ای مانند نگاره زیر برایتان باز شد بدین معنیست که استاد مورد نظر هنوز وارد کالس نشده اند و کالس شروع نشده
پس باید منتظر بمانید:

.7اگر با پیغامی همچون  this is a private meeting…..مواجه شدید یعنی استاد موردنظر سر کالس درس حضور دارند و
باید منتظر بمانید تا درخواست شما را قبول کند.

