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 های آموزشی برداری فایل راهنمایی مشاهده و بهره

 

 برای ورود به سایت استفاده کنید. کرومگوگل گر مروراز 

 

، لطفا از قوانین کپی رایت ا با توجه بهصرفا جهت مطالعه جنابعالی قرارداده شده است. لذ فایلهای موجود در این سامانه

 .در اختیار قراردادن آن به دیگران جدا خودداری فرماییدو ارسالی  هایکپی و انتشار فایل

 مرحله اول: 

 با استفاده از نام کاربر و پسورد ارسال شده Adobe Connectورود به سامانه 

تماس  02632812020با دفتر تدوین پژوهشگاه به شماره لطفا و یا بروز هرگونه مشکل در صورت عدم دریافت ایمیل  -1 یادآوری

 حاصل فرمایید.

شود که ، ایمیلی برای شما ارسال میForget Passwordدر صورت فراموش کردن پسورد خود و مراجعه به قسمت  -2یادآوری 

 هم شده است.در صورت کلیک بر روی لینک ارسالی امکان ایجاد پسورد جدید برای شما فرا

شود. در این صورت حتما با شماره فوق  صورتی که سه با رمز خود را اشتباه بزنید، نام کاربری شما غیرفعال میدر  – 3یادآوری 

 تماس گرفته و نسبت به فعال شدن نام کاربری خود اقدام نمایید.

 شرکت در آزمون منوط به ورود به سایت و مشاهده فایلها است. -4یادآوری 

 مرحله دوم:

 ، درخواست نصب فلش پلیر را مشاهده کنید. خواهشمند است نسبت به نصب اقدام فرمایید. به سایت ممکن است پس از ورود

 
 مرحله سوم:

باشد. لذا  در باالی صفحه عالمت عدم امکان نصب مشاهده شود. دلیل این امر عدم اجازه نصب می ،ممکن است در زمان نصب

 خواهشمند است با کلیک بر روی عالمت ظاهر شده، تغییر در تنظیمات مرورگر کروم را میسر گردانید.
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 فلش را امکان پذیر نمایید و فلش را از حالت بالک خارج نمایید.بدین منظور کافی است در فلش، اجرا شدن 

 
 

 مرحله چهارم:

درصورتی که در محل کار خود  د فلش پلیر کلیک کنید و اجازه نصب را بدهید.ولرت دانمجددا به صفحه سامانه برگشته و روی عبا

 سازمان خود تماس بگیرید. ITصورت با واحد  پذیر نباشد. در این نصب توسط شما امکانهستید ممکن است اجازه 

 
 مرحله پنجم:

 موجود نسبت به اخذ محتوا اقدام فرمایید. های پوشهرفته و با کلیک بر روی  contentبر روی تب 
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 :ششممرحله 

بارگذاری شده است. بنابراین با ورود به این قسمت نسبت به  shared contentدقت فرمایید فایلهای مورد نیاز شما، در قسمت 

 مطالعه فایلها اقدام نمایید. 

 

 
 مرحله ششم: 

 فایل برای شما میسر خواهد شد. مشاهدهارائه شده امکان  URLبا کلیک بر روی 
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 مرحله هفتم:

خواهشمند است در صورت وجود هر گونه پرسش درخصوص محتوای ایجاد شده است. بارگذاری سواالت شما ای به منظور  پوشه

توانید سواالت  . همچنین میگذاری فرماییدربا New contentدر قسمت  پرسش و پاسخارائه شده، فایل سواالت خود را در پوشه 

 فرمایید.ارسال  tadvin@standard.ac.ir نشانیاز طریق آدرس الکترونیکی دفتر تدوین پژوهشگاه به  خود را

 

 


