
 (ویژه شرکت کنندگان در دوره جامع آموزش داوری) راهنمای استفاده از نرم افزار اداب کانکت

رعایت مراتب ذیل جهت استفاده از کالس های مجازی داوری پیش از   دوره داوری کانون، برگزاری مجازی در راستای سهولت ورود به سامانه

 شروع جلسات  الزامیست:

 از بروز بودن مرورگر فایرفاکس نصب شده بترتیب ذیل مطمئن شوید:-1

را انتخاب کرده  Toolsرا از روی کیبورد فشار داده و از بین گزینه های نمایان شده در باالی مرورگر  altپس از باز کردن فایرفاکس، کلید -الف

 را جهت بروزرسانی کلیک نمایید تا نرم افزار بروز شود. check for updatesگزینه  Firefox updatesپس از باز شدن صفحه جدید از زیرشاخه 

 رج کردن نرم افزار از حالت فشرده آن را نصب نماییدرا ابتدا دانلود و پس از خا  Adobe flash playerق لینک زیر نرم افزار یاز طر-2

https://soft98.ir/software/flash-tools/29-adobe-flash-player.html 

 نکات زیر را رعایت نمایید:

 را حتما دانلود و نصب کنید"   firefoxبرای مرورگر " و  " نسخه ویندوز ) مشاهده فایل فلش در ویندوز ( " از صفحه یاد شده ورژن های  -اول

 است که هنگام خارج شدن فایل از حالت فشرده وارد خواهید کرد  soft98.irپسورد فایل فشرده -دوم

را   optionsخط افقی مشخص شده وارد قسمت منو شده و گزینه  3با کلیک کردن روی منو در گوشه سمت راست باالی مرورگر که با  -سوم

ودر صفحه ی بعدی در قسمت جستجو  انتخاب کنید  Extemsion and themesانتخاب کرده سپس از صفحه جدید منوی سمت چپ صفحه گزینه 

Adobe flash player  .جستجو نموده و هر دو نتیجه ی ابتدایی جستجو را پس از نمایش دادن نتایج نصب نمایید 

 ا از لینک زیر دانلود و با راه اندازی آن از نصب صحیح اطمینان حاصل نمایید.ر  Adobe connectنرم افزار -3

را در محل  Vc3.ttbz.ir/davari راه اندازی کنید و این لینک   Adobe connectبا کلیک کردن روی آیکون نرم افزار  کالس  برگزاری هنگام-4

لینک فاصله ای وجود نداشته باشد که در غیر اینصورت لینک نامعتبر تشخیص داده  مربوط کپی کنید و دقت نمایید که در ابتدا و انتهای و میانه

 خواهد شد.

شماره تلفن همراهی که پیشتر پیامک به آن ارسال گردیده را بدون درج صفر ابتدای شماره در محل مخصوص کاربری و رمز عبور وارد نموده -5

 وارد کالس شوید.

واحد داوری می توانند به محل  12:55الی  15از ساعت  55/50/1300مراحل فوق دچار مشکل شده اند مورخ  همچنین سایر عزیزانی که در انجام

ی با همراه داشتن رایانه شخصواقع در نشانی خیابان قانون ساختمان وکالی دادگستری )جنب دادگاه خانواده سابق( طبقه اول،  وکال ء  کانون

 میسیون انفورماتیک کانون وکیل سعید ذرخورد در محل جهت رفع آخرین ایرادات حضور خواهند داشت.جهت رفع ایراد مراجعه نمایند ریاست ک

 فلذا نظر به همه گیری ویروس کرونا از عزیزان دعوت می شود ابتدا نسبت به رفع ایرادات اقدام و سپس در صورت عدم توفیق در انجام مراحل

 ه و فقط در ساعات مقرر در کانون حاضر شوند .ب رعایت کلیه پروتوکل های بهداشتی حین مراجع

 

 


