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نرم افزار ادوبیقبل از ورود بھ سامانھ نسرا 
کا را از لینک ھای موجود در کانال روبیکانکت 

پویش ھمایش کشاورز حماسھ ساز دانلود و 
.نصب نمایید

لینک دانلود مستقیم ادوبی کانکت

https://adobeonline.ir/help/


پرتال آموزش را انتخاب نمایید



ورود را انتخاب نمایید



.نام کاربری و رمز را وارد نمایید
.می باشدکد ملینام کاربری 



بعد از ورود موفق وارد بخش تقویم آموزش شوید



دوره مورد نظر را انتخاب و ثبت نام کنید. برای پیدا کردن دوره میتوانید از گزینھ جستجو بیشتر 
استفاده نمایید. الزم بذکر است حتما و فقط در دوره جھش تولید جامعھ کشاورزی ثبت نام نمایید و در 

دیگر دوره ھا ثبت نام نکنید. در صورت ثبت نام در دوره ھای دیگر کاربر حذف میشود.



نام دوره بھ صورت »دوره آموزش طرح جھش تولید جامعھ کشاورزی« میباشد.



.دبا قوانین ثبت نام موافقت نمایید و ثبت نام در کالس را انتخاب نمایی



یت انجام در صورتی کھ تمام مراحل درست انجام شده باشد پیام ثبتنام در این دوره با موفق
.حال مشاھده دوره ھای من را انتخاب نمایید. شد بھ فراگیر نمایش داده میشود



پس از انجام مراحل فوق و ثبت نام در دوره بھ صفحھ اصلی بازگردید و 
.را انتخاب نماییدیادگیری الکترونیک





مواجھ در بخش یادگیری الکترونیک در صورت ثبت نام در دوره با شکل زیر
.  کلیک نماییدجلسات آنالینمیشوید حال بر روی 



.کلیک نمایید و وارد جلسھ شوید) و فعال(بر روی جلسھ آنالین مورد نظر 
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