
 

 

 راهنمای استفاده از نرم افزار آنالین استودیو 

 الف: راهنمای نرم افزاری

 قبل از بارگزاری نرم افزار، از غیر فعال بودن آنتی ویروس خود اطمینان یابید.

النترونیک به باال بامیید، ویندوز یای قدیمی اجنان امای  از نمییاه یای یدید  8سیییمییتم  اجل ایرایی مییما جیبایمیی  ویندوز 

 یوممند را به دلیل بروز نشدن توسط جاینروساف  ندارند.

 استفاده نمایید. این لینک یه  دانلود نرم افزار آنالین استودیو از

( وارد نرم رویداد جربوطه)نام ااربری و رجز  بور میما در و  سیای  پس از دانلود نرم افزار، با اسیتفاده از نام ااربری و رجز  بور خود 

 افزار موید.

برای مییرا  در  فعال اسیی . ریمییروغ غ  نهیآغاز و تا قبل از آن، گز دیاه ثب  نام ارده ا یایپس از دانلود نرم افزار، اارگاه در تار

 افزار قید مده اس .، تاریخ دقیق برگزاری و جهل  استفاده از اارگاه در نرم زیججااارگاه یای 

جهل  ا الم میده در نرم افزار در دسیترس  24قابل اسیتفاده و تا سیا    ،صیب  روز اارگاه انتاابی 5از سیا    ججازیاارگاه یای 

 خواید بود.

سییا   قبل از زجان  24، تنها و انفرانس ان رهگزینه مییرا  در ، یا و یمایش یا یه  اسییتفاده نرم افزار برای ارییور در ان ره

جیمر رویداد صب  روز برگزاری ان ره، اجنان ارور در  8و پس از آن، در سا   نمایش داده جی میود،  افزاردر نرم  رویدادبرگزاری  

 خواید مد.

 ایرای تماجی جراال نرم افزار نیازجند اینترن  اس ، از اتصال رایانه خود به اینترن  اطمینان یابید.

  یاارگاه یا ریسا یبه دانلود ججدد برا ازیو ن می یااربرد و یمایش یا اارگاه یا و ان ره یتماج  ییایرا یبرا  بار دانلود نرم افزار کی

 یم .ن یثب  ناج

 

 ب: راهنمای آموزشی

اذف و  یشی اییو پروسیه آزجا یآجاده سیاز یاه زجان یا یجعن نیمیود، بد یلحاظ ج دییر اارگاه به صیورت جف یجدت زجان آجوزمی 

 .مود یاارگاه ارائه ج دیزجان جف
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 یبر رو ایجد یسیاخته میده اند اه به صیورت جولت یو  مل ی موجا از دو باش تئوربمیته به جوویوغ آجوزمیی، ججازی  یاارگاه یا

 .موند یج یبروز رسان  یسا

ثب  نام اننده اارگاه، سییر    نترن یاسیی  اه نمییب  به سییر   ا  ی ابایچهار گ یال کیاارگاه یا، ادود  یتاید یبیاجم تقر

 .اند یج رییتغ تاید اف یدر

سرور قرارخواید گرف  و ثب  نام انندگان   یبر رو یجییر اارگاه، پس از سه روز از زجان مروغ اارگاه، به صورت تدر یتای موجا د

 .ندینما یتوانند از آن بهره بردار ییفته ج 2به جدت 

 .ای آزجون بامد(دار)در صورتی اه اارگاه  مود یآغاز اارگاه، باش آزجون فعال جروز، از زجان  الی پنج پس از گذم  سه

 4درصید از سیواالت   50آزجون میرا  ارده و اداقل به  نیدر ا می یبایج ناجهیاخذ گوای یمیرا  انندگان در اارگاه برا یتماج

 .ای آزجون بامد(دار)در صورتی اه اارگاه  دیند  یپاسخ صح یا نهیگز

 50جثب  به سیوالت ) یبه پاسیخ دی  یدو بار اسی ، و در صیورت  دم توانمند یآزجون برایر فرد ثب  نام اننده، ججاز به میرا  در 

 .ثب  نام  ودت داده ناواید مد نهییز م یهیاجنان مرا  در آزجون را ناواید دام . بد  ریدرصد(، د

دوم،    یسیواالت آزجون در سیر د،یاه فرد ثب  نام اننده در آزجون اول جوفق نشیود و ججددا اقدام به میرا  در آزجون نما یدر صیورت

 .خواید ارد رییتغ

سییا   از زجان مییرا  در  24تواند پس از گذمیی   یرسییاند، ج انیبه پا  یاه ثب  نام اننده، آزجون خود را با جوفق یدر صییورت

 .دیپم  ارسال نما قیخود را از طر ییا ناجهیدرخواس  ارسال گوای یااربر هیناا قیآزجون، از طر

ارسیال بر  نهییز یداده ناواید مید. درصیورت انتاا  روپ پمیت  لیان ره تحو رخانهیدر جحل دب  ییا به صیورت اریور ناجهیگوای

 . هده ثب  نام اننده اس 

پس از برای دریاف  چندین گواییناجه، نیازجند ارسیال درخواسی  پمیتی ججزا نیمی  و جی توانید پس از اتمام تماجی اارگاه یا و یا 

با ینبار درخواسی  پمیتی تماجی گواییناجه یای میما ارسیال خواید    پمیتی خود را یک بار ثب  نمایید.، درخواسی میرا  در ان ره

 مد.

روز ااری پس از ثب  درخواس  پمتی در  20در صورت درخواس  پمتی قبل از برگزاری ان ره، ادااثر  گواییناجه یای اارگاه یا

ناایه ااربریتان، از طریق پمی  سیفارمیی تحویل میما خواید مید، یمدنین درصیورت درخواسی  یم زجان گواییناجه اارگاه یا و 

 تاریخ درخواس  پمتی مما، تحویل خواید مد. روز پس از برگزاری ان ره نمب  به 20گواییناجه مرا  در ان ره، 


