
 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
  98-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 بنام خدا 

 با سالم واحترام

 و نصب آن  adobe – connectو دانش آموزان گرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار محترم ضمن تشکر از همراهی والدین 

رود به وس لینک ؛ به اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدر بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ

ی و کلیپ ورود به کالس همانطور که در کالس حضور  user name , pass wordکالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا آوری است که 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیوزشی ذکر گردید آم

 ساسانی خانم  –تهیه شده در واحد فناوری دبستان دخترانه امام رضا )ع( 

 

 

                /a2.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv              مهدیارسرکارخانم  1آدرس لینک کالس دوم 

 
 

                /b2.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv              باصریسرکارخانم  2آدرس لینک کالس دوم 
 

                /c2.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv              اسکندریسرکارخانم  3آدرس لینک کالس دوم 
 
 

                /d2.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv              بوشهریانسرکارخانم  4آدرس لینک کالس دوم 
 

 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg2d/


 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
  98-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 بنام خدا 

 با سالم واحترام

 و نصب آن  adobe – connectو دانش آموزان گرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار محترم ضمن تشکر از همراهی والدین 

رود به وس لینک ؛ به اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدر بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ

ی و کلیپ ورود به کالس همانطور که در کالس حضور  user name , pass wordکالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا آوری است که 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیوزشی ذکر گردید آم

 ساسانی خانم  –تهیه شده در واحد فناوری دبستان دخترانه امام رضا )ع( 

 

                /a3.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           علیپورسرکارخانم  1سوم آدرس لینک کالس 
 

                /b3.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv            فخارزادهسرکارخانم  2سوم آدرس لینک کالس 
 

                /c3.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           مجذوبی  سرکارخانم 3سوم آدرس لینک کالس  
 

                /d3.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           رزمیسرکارخانم  4سوم آدرس لینک کالس 
 

 

 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3d/


 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
  98-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 بنام خدا 

 با سالم واحترام

 و نصب آن  adobe – connectو دانش آموزان گرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار محترم ضمن تشکر از همراهی والدین 

رود به وس لینک ؛ به اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدر بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ

ی و کلیپ ورود به کالس همانطور که در کالس حضور  user name , pass wordکالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا آوری است که 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیوزشی ذکر گردید آم

 ساسانی خانم  –تهیه شده در واحد فناوری دبستان دخترانه امام رضا )ع( 

 
 

                /a4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           انصاریسرکارخانم  1 چهارمآدرس لینک کالس 
 
 

                /b4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           باهوشسرکارخانم  2 چهارمآدرس لینک کالس 
 
 

                /c4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           نوروز پورسرکارخانم  3 چهارمآدرس لینک کالس 
 
 

                /d4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           برهانیسرکارخانم  4 چهارمآدرس لینک کالس 
 

 

 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4a/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4d/


 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
  98-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 بنام خدا 

 با سالم واحترام

 و نصب آن  adobe – connectو دانش آموزان گرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار محترم ضمن تشکر از همراهی والدین 

رود به وس لینک ؛ به اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدر بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ

ی و کلیپ ورود به کالس همانطور که در کالس حضور  user name , pass wordکالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا آوری است که 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیوزشی ذکر گردید آم

 ساسانی خانم  –تهیه شده در واحد فناوری دبستان دخترانه امام رضا )ع( 

 

 

                /a4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           برزگرسرکارخانم  1پنجم آدرس لینک کالس 
 

 

                /b4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           کشاورزیسرکارخانم  2 پنجمآدرس لینک کالس 
 

 

                /c4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           رئیس نژادیانسرکارخانم  3پنجم آدرس لینک کالس 
 

 

                /d4.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv           شعلهسرکارخانم  4پنجم آدرس لینک کالس 
 
 
 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg3b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4b/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4c/
http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg4d/


 بنام خدا 

 دبستان دخترانه هوشمند غیر دولتی امام رضا )ع(
  98-99برنامه برگزاری کالس های مجازی نیم سال اول سال تحصیلی 

 

 بنام خدا 

 با سالم واحترام

 و نصب آن  adobe – connectو دانش آموزان گرامی نسبت به شرکت در جلسات آموزش نرم افزار محترم ضمن تشکر از همراهی والدین 

رود به وس لینک ؛ به اطالع میرساند که به پیوست برنامه زمانی برگزاری کالس مجازی به همراه آدر بر روی سیستم کامپیوتری و یا لپتاپ

ی و کلیپ ورود به کالس همانطور که در کالس حضور  user name , pass wordکالس خدمت تان ارائه میگردد . الزم به یا آوری است که 

 .  دانش آموز عزیزمان میباشد  کد ملیوزشی ذکر گردید آم

 ساسانی خانم  –تهیه شده در واحد فناوری دبستان دخترانه امام رضا )ع( 

 

 

 
 

        /a6.emamrezaschool.ir/dg1Http://acsrv        اسلوب/حقیقی/ملک پورسرکارخانم  ششمآدرس لینک کالس 
 

http://acsrv1.emamrezaschool.ir/dg6a/

