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 ”کاروپ“ ورود به وبینار در راهنمای

 (کانکت )با ادوبی  شرکت کنندگان برای

 (IOS یا اندروید) موبایل ازنحوه ورود با استفاده 

 

شرکت  برای ،مطالعه بفرمایند دقت با و صورت کامل به را وبینار به تصویری ورود چنانچه شرکت کنندگان گرامی، راهنمای *** 

 ***.داشت دنخواهن مشکلی وبینار در

 

 :در اینجا آموزش نحوه ورود به وبینار در وبسایت کاروپ، برای حالت زیر ارائه می گردد 

 

 (IOS یا اندروید) موبایل با ورود نحوه -ب

 نصب کرده اید:روی گوشی  زیر را  اپلیکیشن، ابتدا مطمئن باشید  موبایلبرای استفاده از  -1

 دانلود مستقيم اپليكيشن ادوب كانكت براي اندرويد

 دانلود اپليكيشن از اپ استور براي گوشیهاي اپل

 

http://www.caroop.ir/
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
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 شما نمایش داده می شود: گوشیبه صورت زیر بر روی  (Adobe Connect) آیکون نرم افزار ادوب کانکت

 

 

ود وارد پروفایل خ "رمز عبور"و  "نام کاربری"لینک زیر به وبسایت کاروپ وارد شوید و با وارد کردن از طریق  -2

 شوید.

 https://caroop.ir  : لینک ورود 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caroop.ir/
https://caroop.ir/
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 کنید.حساب کاربری خود کلیک عالمت سه خط  و وارد شدن به پروفایل خود بر روی  پس از -3

 

 

 کلیک کنید. "کرده ام خریداریرویدادهایی که "بر روی آیکون  -4

 

 

http://www.caroop.ir/
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 دوره هایی که پرداخت هزینه انجام داده و در آن ثبت نام کرده اید در پروفایل شما نشان داده می شود. -5

  فعال خواهد شد و ورود به وبینار از زمان شروع رویداد، لینک نیم ساعت قبل چنانچه دوره ای نزدیک به شروع شدن باشد، از

 شما می توانید بر روی آن لینک کلیک کنید.

   ود.نمایش داده می ش "وبینار برگزار شده است"چنانچه دوره قبال برگزار شده و تمام جلسات آن به پایان رسیده باشد، پیام 

 

http://www.caroop.ir/
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محیط ادوبی کانکت خواهید شد و می در زمان تعیین شده، وارد ورود به وبینار پس از کلیک بر روی لینک  -6

 توانید وارد کالس آنالین )وبینار( شوید.

  ممکن است برای  ورود( دو حالت مرورگرOpen in Browser یا نرم افزار )(Open in Application مطابق )

 کرده و وارد کالس شوید.استفاده   Open in Applicationنشان داده شود که بهتر است از  شکل زیر

 

 

  هنگام ورود به وبینار در محیط کالس، نام شما به صورت اتوماتیک در بخشAttendees  شرکت کنندگان( نمایش(

 داده می شود.

http://www.caroop.ir/
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 .در حال حاضر شما با موفقیت وارد کالس آنالین و وبینار خود شده اید -7

 

 :)نسخه موبایل ادوب کانکت( هنگام استفاده از موبایل

  داده می شود که بهتر است به صورت فینگلیش تایپ کنید. نشانچت بهم ریخته قسمت ، نوشته های فارسی در ادوب کانکتاپلیکیشن  صورت استفاده از در : 1نکته 

 یش داده می شود.نما کت کنندگان در کالسربرای ش و سایر موارد بدون مشکل صدا، تصویر مدرس، ، فایل ارائهادوب کانکت اپلیکیشن : هنگام استفاده از2نکته 

 

 98بهمن ماه 

https://caroop.ir 

 مرجع رویدادها و وبینارها –کاروپ 

 08/10/99آپدیت شده به تاریخ: 
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