
               
     

  

           
       

      
  

  
   
   

    
       

    

   
 

             
     

   
   

      
       

     

      
  

 

   
    

 

 

FARSI 

Blackboard زا ادهفتسایاربیصصوخمریحھیطالعا Collaborate و Google Meet نالیآن یاھمستسی ناعنوب 
ورد هار شزومآ ھمارنب رد یتناک سکفریف یتلود سرادم طسوت

 ،FCPS رمتحم تسرپرس ای یلو

 ھئارا و وصصخم شزومآ ناملعم ، سرادم یلیطعت لوط رد ناوتان نازومآ شناد یاھزاین ھب ییوگخساپ روظنم ھب
Blackboard زا طبترم تامدخ ناگدنھد Collaborate / ای و Google Meet سریدتیاربنالیآن یاھمستسی ناوعن ھب
.دکنن یمهدافستایانشتیبپھائراو

مستسی نای زا طبترم تامدخ ناگدنھد ھئارا و وصصخم شزومآ ناملعم زا ریایسب ، رود هار شزومآ ھمارنب ھب لاقانت اب
 :دنروآرد ارجا ھب ار ریز دراوم ات دننک یم هدافتسا نیالنآ یاھ

 سرد یاھ سالک داجیا رد لیھست •
 و ،نازومآ شناد ایرب یتاعالطا عبانم یھدنامزاس •
 .دیارفنا ایو/ کچوک یاھ هورگ رد یشزومآ تاسلج داجیا •

شناد یتقو ھک دیشاب ھتشاد ھجوتًافطل ، دننک یم ظفح نیالنآ تاسلج لوط رد ار یتینما دراوم FCPS نانرکاک ھچراگ
Blackboard تاسلج رد زیومآ Collaborate ای Google Meet ریاس ایرب وا یگداوناخ مان و مان ، دنک یم تکرش 
 د.وب دھاوخ هدھاشم لباق ھسلج نآ رد رضاح نازومآ شناد

 درف روضح زیاجم طیحم رد دنتسین رداق نینچمھ FCPS نانکراک ،دوش یم رازگرب هدنز روطب ھک رییوصت تاسلج رد
 .دننک لرتنک قاتا رد کدوک زاریغ ار ریگید

Blackboard ھسلج رد ناتدنزرف روضح زا رگا Collaborate یا Google Meet یاربًافلط ، یدتسین تاحر
 د.یریگب سامت طبترم تامدخ هدنھد ھئارا ای کدوک صوصخم شزومه آدنورپ ریدم اب یشزومی آاھ ھنیزگ ریاس یسررب

 ات دننک ارجا و یسررب ار ریز تاراظتنا و اھ لمعلاروتسد اھ هداوناخ ھمھ ھک دراد راظتنا یتناک سکفریف یتلود سرادم
 د.وش ظفح هدنز ییوئدیو تاسلج زا هدافتسا ماگنھ نازومآ شناد ھمھ یصوصخ یمرح

 تکرش ھسلج نآ رد تسا رارق ھک زیومآ شناد زا ریغ سک چیھ ھک دکناصلح نانیمطادیاب تسررپس ای یلو.1
.دوشنبایدبینبارهدزن یزاجمھسلجدانونت دکن

.درگی تروص داینب زومآ شناد ای تسرپرس ، نیدلاو طسوت زیاجم هدنز تاسلج زا طبض ھنوگچیھ.2

 ھسلج نآ رد دناوتب زومآ شناد ات دشاب زمال زیاجم هدنز ھسلج کی رد ثلاث صخش ای نیدلاو تکراشم رگا.3
 هرابرد ییاسانش لباق یصخش تاعالطا دیابن ، دنک یم کمک زومآ شناد ھب ھک دیرف ، دشاب ھتشاد روضح
 .دنک شاف ار هدننک تکرش نازومآ شناد زا امدکچیھ

 ساوح بجوم ھک یلماع رھ زا و دیشاب ھتشاد ھجوت یشزومآ طیحم ھب ، یھورگ ھسلج رد تکرش ماگنھًاطفل.4
 د.ینک رییگولج ،دوش یم نازومآ شناد ایرب یترپ
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