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دپارتمان زبان َای خارجی برگساری کالس َای پشتیباوی آوالیه  

 

 ػشیش آهَساى سباى

 بیشتز اشاػِ اس جلَگیزی جْت فیشیکی حضَر اس جلَگیزی ّوچٌیي ٍ ػشیشاى، شوا سالهت اس سیاًت ٍ حفظ راستای در

 ٍ اسکایپ پلتفزم بزرٍی سطح 6 در آًالیي کالسْای ،(آباد سؼادت) تْزاى فٌی هجتوغ خارجی ّای سباى دپارتواى بیواری،

 شوا گزاهز ٍ لغات تقَیت هکالوِ، هحَر 3 در رایگاى ّای کالس ایي. است گزفتِ ًظز در ایام ایي در ّفتِ در رٍس دٍ بصَرت

 آسیب اس ٍ باشین کٌارتاى در ًحَی بِ داشتین ٍظیفِ ًذاریذ را ّا کالس در حضَر اهکاى کِ رٍسّا ایي در ٍ باشذ هی ػشیشاى

 ٍ دیذار شاّذ سٍدتز ّزچِ ٍ دٍبارُ اهیذٍارین. ًوایین پیشگیزی سباًتاى یادگیزی ای حزفِ فزایٌذ در بیشتز آهَسشی ّای

 .باشین سبشتاى حضَر

بِ صَرت هزاحل تصَیزی گذاشتِ  یپدر اسکا ػضَیتقذم بِ قذم آهَسش شوا دٍستاى ػشیش  راحت ٍ آساى بزای دستزسی

 .شذُ است

 آمًزش تصًیری ساخت حساب کاربری

ٍ اسکایپ را در کاهپیَتز داًلَد کٌیذ. ًسخِ ّای  /https://www.skype.com/en. ابتذا ٍارد سایت اسکایپ شَیذ

 هَجَد هی باشذ.  APP STOREدر گَگل پلی ٍ  IOSٍ اپلیکشیي اًذرٍیذ 

 

 

https://www.skype.com/en/


 کِ بایذ بزای شزٍع ساخت اکاًت اقذاهات السم را اًجام دّیذ.ِ هی شَیذ هاًٌذ سیز هَاجّن اکٌَى با صفحِ ای 

                                 

 2مرحله                                                         1مرحله                   

 
 

                                          

 4مرحله                                                        3مرحله                   



 

                             

 6مرحله                                                        5مرحله                   

 .ایذ شذُ اسکایپ ػضَ شوا اکٌَى ّن

 

 

 

 

 

 

 

 



 کالس َا ي لیىک گريٌ َا بروامٍ

 دربا کلیک بز رٍی لیٌک ّا  هیتَاًیذ شوا شذ ٍ خَاّذ دادُ قزار اختیارتاى هختلف در ّای سطح در ّا گزٍُ ّای لیٌک

 .ًواییذ شزکت ّا کالس در بزًاهِ طبق بزگشاری رٍسّای ٍ ساػات

 استاد ريزَای کالس کالس ساعت سطح

A1 91:00-91:30 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 تیٌا طلؼتی

A2 00:30-91:00 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 تیٌا طلؼتی

B1 91:00-91:30 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 رّام هلک سادُ

B2 00:30-91:00 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 رّام هلک سادُ

C1 91:00-91:30 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 اهیي یشداًی

C2 00:30-91:00 
 یکشٌبِ

 سِ شٌبِ
 اهیي یشداًی

 لیىک گريٌ َا بٍ تفکیک سطح

A1: https://join.skype.com/foBNDR9yOsQp 

A2: https://join.skype.com/fBDkN7fuEUKx 

B1: https://join.skype.com/moLsxFExaPjb 

B2: https://join.skype.com/jEMkUL0E0NyD 

C1: https://join.skype.com/b2MFd16LCwgZ 

C2: https://join.skype.com/pyz3OynyPNLb  

 

سباى آهَساى ػشیش دقت فزهاییذ بِ هٌظَر بْزُ هٌذی بیشتز اس کالس ّا لطفا دٍربیي ٍ هیکزٍفَى دستگاُ خَد را خاهَش 

  ٍ صزفا جْت پزسیذى سَال با ّواٌّگی استاد هیکزٍفَى خَد را رٍشي کٌیذ.  ًواییذ

 

 باتشکر از َمکاری شما بسرگًاران
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