
«شرایط و قوانین شرکت در دوره آنالین آموزش راینو»

ا�ن دوره در قالب ١٤ جلسه سه ساعته و هر هفته یک جلسه به صورت آنال�ن و تحت پلتفرم 
اسکای روم برگزار �ی گردد. بنابر�ن الزم است دسترسی به اینترنت پایدار با سرعت مناسب داشته 
ن�ز داشته  کارت)  اینترنت سیم  (مانند  �یشنهاد �ی شود یک منبع جایگز�ن  باشید. همچن�ن 

باشید �ا در صورت کندی و اخ�الل در اینترنت از منبع جایگز�ن استفاده نما�ید.

از تمام جلسات دوره وید�و ضبط شده و حداکثر �ا یکشنبه همان هفته در اختیار هنرجویان 
قرار داده �ی شود. ا�ن وید�وها صرفا برای مرور دوره توسط شرکت کنندگان در ا�ن دوره است 

و هنرجویان حق به اشتراک گذاشتن آنها را با دیگران را ندارند.

کلیه دانشجویان موظف به ارائه �کالیف و تمرینات خواسته شده در هر جلسه و همچن�ن ارائه 
�روژه پایان دوره �ی باشند. از کل زمان در نظر گرفته شده برای ا�ن دوره، بخشی برای رفع اشکال 
و مرور تمرینات و کرکس�ون �روژه نها�ی در نظر گرفته شده است، بنابر�ن عدم ارائه تمرینات نه 
�نها باعث مخدوش شدن فرآیند یادگ�ری هنرجویان خواهد شد بلکه باعث کم شدن طول دوره 

ن�ز خواهد شد.

در صورتی که به هر دل�ل �یش بینی نشده ای جلسه ای لغو شود، در اول�ن فرصت ممکن جلسه 
جایگزینی برای آن هماهنگ خواهد شد.

سخت افزار مورد نیاز:
برای ارتباط موثرتر در کالس بهتر است کام��وتر شما به گ�رنده صدا (میکروفون) مجهز باشد. 

در غ�ر ا�ن صورت �ی توانید از میکروفون اکسترنال استفاده کنید.
همچن�ن برای انجام تمرینات دوره کام��وتر شما باید حداقل های الزم برای نصب نسخه ٧ راینو 

را دارا باشد.

نرم افزار مورد نیاز:
برای حضور در جلسات آنال�ن کالس �نها داشتن یک مرورگر کافی است. برای ا�ن کار هم از 
مرورگر گوشی �لفن همراه و هم از مرورگر کام��وتر �ی توانید استفاده کنید. هر چند �یشنهاد 
موکد ما استفاده از کام��وتر است. گرچه تما�ی مرورگرها توسط پلتفرم اسکای روم پشتیبانی 

�ی شوند اما �یشنهاد ما بنا به تجربه مرورگر گوگل کروم است.
همچمن�ن برای انجام تمرینات الزم است نسخه ٧ راینو را نصب کنید.

پس از �کم�ل ثبت نام به گروهی که در واتس اپ برای کالس ساخته شده دعوت میشوید و 
لینک کالس، نام کاربری و گذرواژه شما برای�ان ارسال میگردد. فرآیند یادگ�ری در ا�ن دوره به 
زمان برگزاری جلسات محدود نیست و گروه مربوط به کالس همواره فعال و برای رفع اشکاالت 

احتمالی در اختیار شماست.


