دستورالعمل استفاده از گوگل چت برای درس
در مورد گوگل چت:
• گوگل چت در ایران فیلتر نبوده و استفاده از آن به راحتی
ممکن است.
• این سیستم به شماره موبایل نیاز ندارد و با اکانت گوگل کار
میکند .اگر جیمیل یا گوشی اندروید دارید میتوانید از همان
اکانت استفاده نمایید و اگر اکانت گوگل ندارید میتوانید
ساینآپ کنید (نام و نامخوانوادگی نیز درست وارد شود).
• گوگل چت دارای اپلیکیشنی برای سیستمهای اندروید (قابل
دانلود از بازارهای مختلف از جمله گوگل پلی) ،آیاواس،
ویندوز (قابل دانلود از سایت گوگل) است .همچنین میتوانید
در وب (مثال گوگل کروم) و بدون اپلیکیشن از آن استفاده
کنید.

در مورد ارسال تمرینها:
• ارسال تمرینها بصورت آنالین الزامی نبوده و میتوان آنها را
بصورت کاغذی نیز تحویل داد .البته در مورد تمریناتی که
بصورت کامپیوتری انجام میشوند مسلما ارسال آنالین تصویر
آسانتر از پرینت گرفتن خواهد بود.
• زمان تحویل تمرین تا روز کالس هفته بعد است .برای تحویل
حضوری تا زمان شروع کالس ساعت شما و برای تحویل
آنالین الزم است حداکثر تا ساعت  6صبح تمرین ارسال شده
باشد.
• تمرینات (کاغذی یا بدون کاغذ) در صورتی قابل تصحیح
خواهد بود که کدی به این شکل همراه آن ارسال شود:
•  Gشماره گروه کالسی است Tm .شماره تمرین و  Serشماره
سریال دانشجو در این درس است G .و  Serبه اطالع همه
میرسد .مثال دانشجوی شماره سریال  4311که در گروه 2
است باالی برگه تمرین شماره  3مینویسد:

نحوه ارسال
• برای نخستین بار بایستی چت را با استاد ایجاد کنید .برای
این منظور روی  New chatبزنید.

• حال بایستی در قسمت  Person or spaceآیدی استاد را
بنویسید تا سرچ شود:

بنویسید:

• حال کانورسیشن ایجاد شده و میتوانید از آن برای ارسال پیام
استفاده کنید.

• با زدن  +میتوان تصویر ارسال کرد .اگر تمرین روی کاغذ
است میتوانید در اینجا دوربین را فعال کنید و مستقیما از
آن عکس بگیرید .اگر هم تمرین کامپیوتری است ،فایل
اسکرین شات (پرینت اسکرین) که قبال تهیه شده را ارسال
کنید.
• بجای عکس گرفتن میتواند صفحات را تبدیل به یک فایل
 PDFنمایید ،اما به هیچوجه  Zipیا  Rarارسال نکنید.

• شما میتوانید کد تمرین را قبل از ارسال تمرین در کادر
مربوطه تایپ کنید و سپس تصویر را به دنبال آن ارسال کنید:

• یا آنکه میتوانید کادر کد را روی تمرین بنویسید:

• از این کادر برای پرسیدن سواالت درسی نیز میتوانید استفاده
کنید .تمرینهایی که دیده میشود با زدن الیک مشخص
میگردند .تصحیح کل تمرینات یک سری اعالن میگردد .با
این حال ممکن است به دلیل حجم پیامها برخی تمرینها و
سواالت دیده نشوند و الزم به یادآوری باشد .لطفا برای
جلوگیری از بهم خوردن نظم پیامها از ارسال پیام غیر ضروری
(تشکر و سپاس و ایموجی و  ...هر چیز غیر تمرین و سوال)
خودداری بفرمایید.

