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راٌىمای استفادي از سایت
بشای دعتشعی بَ دّسٍ ُای آهْصؽی آًالیي عاهاًَ آهْصػ ّ عٌجؼ فشاعا  ،ابتذا بایذ ّاسد عایت
 www.farasa.netؽْیذ .بشای اعتفادٍ اص اهکاًات عاهاًَ ؽوا ًیاصهٌذ بَ یک کاهپیْتش ،یک خط ایٌتشًت ADSL
دذاقل  821هگابایتی ،یک ػذد ُذعت ّ ًشم افضاس  Adobe Flash Player 88داسیذ (بشای داًلْد ًشم افضاس بَ ففذَ
افلی عایت فشاعا ،بخؼ ساٌُوا هشاجؼَ ًواییذ).
بشای هؾاُذٍ دّسٍ بش سّی آیکْى "َرَد بً دَري ٌا" کلیک ًواییذ.

عپظ ًام کاسبشی ّ سهض ػبْس سا کَ اص قبل بشای ؽوا عاختَ ؽذٍ ّاسد ًواییذ.

دس فْستی کَ اص قبل ػضْ عاهاًَ ًبْدٍ ایذ ،بایذ ابتذا ثبت ًام فشهاییذ.

اکٌْى ّاسد ففذَ ثبت ًام هی ؽْیذ .دس فْستی کَ اّلیي باس باؽذ کَ ّاسد عایت ؽذٍ ایذ ،بایذ اطالػات
دسخْاعتی سا تکویل ًوْدٍ ّ آًِا سا رخیشٍ ًواییذ.
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صفحً اصلی

پظ اص رخیشٍ اطالػات ،ففذَ افلی هي سا هؾاُذٍ هی کٌیذ .ؽوا با کلیک بش سّی آیکْى دّسٍ هْسد ًظش هی
تْاًیذ ّاسد ففذَ افلی ُش دّسٍ ؽْیذ.

اها اگش اص قبل دّسٍ ای اًتخاب ًکشدٍ ایذ ّ اکٌْى هی خْاُیذ دّسٍ سا سا اًتخاب ّ پشداخت ًواییذ ،بش سّی آیکْى
هشّس دّسٍ ُای هْجْد کلیک ًواییذ.

دس قغوت اًتخاب دعتَ ،اص فِشعت کؾْیی باص ؽذٍ ،ابتذا دعتَ ّ عپظ دّسٍ هْسد ًظش خْد سا اًتخاب
ًواییذ ّ بش سّی فیلتش کلیک ًواییذ.
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اکٌْى آیکْى دّسٍ سا هؾاُذٍ هی کٌیذ ّ با کلیک بش سّی چک باکظ کٌاس آى ّ کلیک بش سّی ثبت دسّط ّاسد
ففذَ پشداخت هی ؽْیذ.

اکٌْى با اًتخاب دّسٍ ،بش سّی آیکْى پشداخت کلیک ًواییذ.

دس ففذَ فاکتْس ،پشداخت آًالیي سا اًتخاب ّ بش سّی اسعال اطالػات کلیک ًواییذ.

اکٌْى ّاسد دسگاٍ پشداخت ؽذٍ ّ پشداخت خْد سا اًجام دُیذ .پظ اص پشداخت هْفق آًالیي دّسٍ بالفافلَ بشای ؽوا
باص هی ؽْد .دس فْست پشداخت فیؼ ُن ،ظشف  3سّص کاسی ،دس فْست پشداخت هْفق ،دّسٍ باص خْاُذ ؽذ.
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َرَد بً صفحً دَري مه
با کلیک بش سّی آیکْى دّسٍ ثبت ًاهیّ ،اسد "ففذَ افلی دّسٍ" هی ؽْیذ .ؽوا دس ایي ففذَ  ،اهکاًات
هختلفی سا هالدظَ هی کٌیذ کَ دس ػکظ ریل با خط قشهض دّس آى هؾخـ ؽذٍ اعت .دس اداهَ بَ تْضیخ آًِا
هی پشداصین.
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مرَر مطالب
دس ایي بخؼ ػٌاّیي ّ صیشػٌْاى ُای دّسٍ سا بَ فْست دسختْاسٍ هؾاُذٍ هی کٌیذ .هذتْای دّسٍ دس ایي بخؼ
باسگزاسی ؽذٍ اعت .با کلیک بش سّی ُش ػٌْاى ،ؽوا قادس بَ هؾاُذٍ هذتْای آى ػٌْاى یا صیشػٌْاى ُغتیذ.
 .1آیکُن ٌا
اهکاًات هختلف دّسٍ بَ فْست آیکْى ُایی ًؾاى دادٍ هی ؽًْذ( .تْضیذات ایي آیکْى ُا سا دس اداهَ خْاُین
گفت).
 .2آگٍی ٌا
ایي بخؼ سا دتواً دس ُش باس هشاجؼَ هؾاُذٍ ًواییذ .کلیَ دعتْسالؼول ُا ،ساٌُوایی ُا ،تغییشات ّ اخباس هِن
سا دس ایي بخؼ هی تْاًیذ هؾاُذٍ کٌیذ.


معرفی آیکُن ٌای مٍم دَري

* اوجمه ٌا
بشای تبادل ًظش دسباسٍ هْضْػات خاؿ ،هکاًی تذت ػٌْاى اًجوي سا دس ًظش گشفتَ این .ؽوا هی تْاًیذ دس ایي
بخؼ هْضْع جذیذی هطشح کٌیذ یا ًظشات ّ پیؾٌِادات خْد سا با عایشیي بَ اؽتشاک بگزاسیذ.
* َاژگان کلیدی
دس ایي بخؼ ّاژگاى کلیذی دّسٍ ُوشاٍ با تْضیخ هختقشی دسباسٍ آى سا هؾاُذٍ هی کٌیذ.
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*آزمُن
ؽوا دس ایي بخؼ هی تْاًیذ آصهْى ُا سا هؾاُذٍ هی کٌیذ .عْاالت بَ فْست چٌذ گضیٌَ ای ُغتٌذ .دس ُش
آصهْى ًیض ػٌْاى ،تؼذاد دفؼات پاعخ بَ آصهْىً ،ذٍْ اػالم ًتایج ،تاسیخ ّ عاػت ؽشّع ّ خاتوَ ّ  ...هؾخـ هی
ؽًْذ .ؽوا بایذ دقیقاً بَ صهاى ؽشّع ّ خاتوَ آصهْى ُا تْجَ کشدٍ ّ پاعخ سا قبل اص هِلت هقشس اسعال ًواییذ.
بشای ُش آصهْى عَ ّضؼیت دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.
ّ -8ضؼیت آهادٍ پاعخگْیی
ایي دالت بَ هؼٌای آى اعت کَ صهاى ؽشّع آصهْى آغاص ؽذٍ ّ فشاگیش هْظف اعت دس آصهْى ؽشکت کٌذ.
ّ -2ضؼیت هٌقضی
بشای صهاًی اعت کَ هِلت پاعخگْیی بَ اتوام سعیذٍ اعت.
ّ -3ضؼیت دس آیٌذٍ
یؼٌی ٌُْص صهاى بشگضاسی آصهْى فشا ًشعیذٍ اعت.
* ذخیري سازی فایل
تواهی فایلِای دّسٍ هي جولَ تکالیف بشای داًلْد دس ایي بخؼ قشاس داسًذ .ؽوا پظ اص ّسّد بَ ایي قغوت اص
فِشعت کؾْیی سّبشّی "فضای کاس" دس گضیٌَ "فایلِای دّسٍ" هی تْاًیذ بَ آًِا دعتشعی پیذا کٌیذ .دس ّاقغ هی
تْاًیذ با ّسّد بَ قغوت رخیشٍ عاصی فایل ّ بؼذ اص آى دس فضای کاس" ،فایلِای دّسٍ" سا اًتخاب کشدٍ ّ آى سا داًلْد
ًواییذ.
* لیىک ٌا
ایي گضیٌَ سا بَ هٌظْس سجْع بَ ّب عایت ُا ّ هقاالت هؼتبش ،دس صهیٌَ دّسٍ آهْصؽی ،بشای هطالؼَ بیؾتش قشاس
دادٍ این.

* بازدیدٌا
ؽوا هی تْاًیذ با هشاجؼَ بَ ایي قغوت فِشعت تواهی هطالبی سا کَ قبالً هطالؼَ کشدٍ ایذُ ،وشاٍ با صهاى ّ
هذت دقیق آى هؾاُذٍ ًواییذ.

*مىابع آمُزشی
دس ایي بخؼ هٌابغ بیؾتشی اص جولَ کتاب ،هقالَ ،فایل ُای پاّسپْیٌت ّ فیلن ُای آهْصؽی گزاؽتَ ؽذٍ اًذ تا
فشاگیشاى بتْاًٌذ اص آًِا بشای یادگیشی بیؾتش اعتفادٍ ًوایٌذ.
* َبیىار
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با اًتخاب آیکْى ّبیٌاس ،فشاگیشاى ّ اعتاد هی تْاًٌذ دس هذیطی کاهال تؼاهلی بَ فْست پْیا ّ ُوضهاى ،با ُن بَ
هؾاسکت ّ تؼاهل دس صهیٌَ آهْصػ بپشداصًذ .تاسیخ بشگضاسی ایي جلغات قبل اص بشگضاسی اطالع سعاًی هی ؽْد.
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