
 به نام خالق اندیشه

 فرهیخته گرامی 

 . آن آکادمیتشکر بابت انتخاب مجموعه ن عرض سالم و ضم

با شرکت در این دوره، پیشرفت های علمی و کاری چشمگیری رو نهایت استفاده رو ببرید و  آموزشی خود،دوره م از یامیدوار

با مشکلی مواجه ه نمایید و چنانچه در زمان ورود، این فایل راهنما را کامال مطالع کالسلطفا قبل از ورود به  بدست بیاورید.

 شدید، لطفا با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

 گام اول: 

روی سیستم خود)هر دستگاهی که  Adobe Connectقبل از انجام هر کاری لطفا نسبت به نصب و بروز بودن اپلیکیشن 

  حضور داشته باشید( اطمینان حاصل فرمایید. کارگاهمیخواهید با آن در 

 گام دوم:

ثبت نام /سایت آن آکادمی شوید و روی دکمه ورودپس از ااینکه از نصب و به روز بودن اپلیکیشن خود مطمعن شدید، وارد 

 بزنید.

 www.onacademy24.com            آدرس سایت:



 گام سوم: 

 . نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.پس از زدن دکمه ورود پذیرفتن قوانین موسسه وارد صفحه زیر خواهید شد 

 

 توجه توجه
 

اگر قبال در سایت آن آکادمی ثبت نام کرده بودید که با نام کاربری و پسورد خود وارد شوید. اگر توسط تیم آن آکادمی در 

.باشدمی شما موبایل شماره: پسورد و شما ملی کد: کاربری نام اید شده ثبت سایت  

 

 

  

 

 

 

 



 :چهارم گام

 پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، وارد صفحه زیر میشوید. روی دکمه ورود به کالس من بزنید تا وارد کالس شوید

 

  گام پنجم:

، کد ملی و در قسمت  user nameکه در قسمت  ، وارد صفحه اصلی کالس خواهید شد" منورود به کالس "بعد از زدن دکمه 

password .شماره موبایل خود را وارد نمایید ، password .شماره موبایل خود را وارد نمایید ، 

 



 توجه توجه
 

 تمامی دانش پذیران کد ملی و موبایل میباشد.  passwordو   user nameدر این مرحله 

 

 

 

 

 گام ششم: 

 ، لیست My Meetings. که با قراردادن دکمه روی تب پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، وارد صفحه زیر خواهید شد

 کلیک کنید  URL روی  .دارد وجود ایدکرده نام ثبت آنها در که کالسهایی همه

 



 گام هفتم : 

 را انتخاب نمایید Open in Applicationپس از زدن روی لینک ، وارد کالس خواهی شد که حتما گزینه 

 

 

 استفاده نمایید Open In Application نکته: پس از ورود به کالس بهتر است که از گزینه 


