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پژوهشگر گرامی
با سالم
ضمن عرض خیرمقدم بابت حضور در "کارگاه دانش افزایی اشتباهات رایج در بررسی های
آماری" ،به اطالع می رساند این کارگاه توسط شرکت آمارگستران نیکو پرداز الوند (آگنا) با
همکاری دانشگاه بوعلی سینا و با حمایت انجمن آمار ایران ،انجمن محاسبات و بیمه مالی ایران،
انجمن بینالمللی آمارهای صنعتی و بازرگانی و موسسه بینالمللی آمار ( ،)ISIدر تاریخ  5تا
 21اسفند  2011برگزار می شود.
در ادامه توضیحاتی جهت شرکت در کارگاه ارائه می شود که شامل نکات مهم ،برنامه زمانبندی
و ر اهنمای نرم افزار  Gotowebinarمی باشد .خواهشمندیم مطالب را به دقت مطالعه نمایید.
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نکات مهم شرکت در کارگاه دانش افزایی اشتباهات رایج در بررسی های آماری
 -2لینک ورود به سامانه ) Go To Webinar(GTWاز طریق ایمیل برای شما ارسال شده یا خواهد شد .لطفا پیش از
کارگاه آن را کنترل نموده و در صووورت عدم دریافت آن حتی از طریق  spamموضوووع را از طریق تلفن یا با آدرس
ایمیل های زیر ،اطالع دهید.
 31 -1دقی قه پیش از شوووروع کار گاه ،سووووا ما نه باز خوا هد بود .راهن مای تصوووویری ورود به سووووا ما نه Go To
) Webinar(GTWدر صفحه  3این بروشور قرار دارد.
 -3کلیه سووخنرانی ها ضووبط می شووود .در صووورتی که مایل به دریافت آنها می باشووید ،در سووایت شوورکت آگنا به آدرس
 ، http://agna-co.irبا همان ایمیلی که در کارگاه ثبت نام کرده اید ،سووفارخ خود را در قسوومت ثبت سووفارخ ،
درج نمایید تا از طریق پست  CDسخنرانی ها برای شما ارسال گردد.
 -0هر گونه پرسشی در خصوص کارگاه را می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر مطرح نمایید.
 -5به پیوست در صفحه  1برنامه کارگاه ارسال می گردد.
 -6اخبار کارگاه را از طریق سایت شرکت آگنا دنبال نمایید.
 -7راه های ارتباطی با ما
 آدرس سایت شرکتhttp://agna-co.ir: :
 آدرس ایمیلamargostaran.npa@gmail.com - agna_comp@agna-co.ir :
 اینستاگرام@agna_co_2022 :
 تلفن03105353115 - 05505113011 :
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برنامه زمانبندی
با سالم
در تاریخ  5اسفند سال  ۰۰۱۱از ساعت  ۹صبح الی  ۰۹عصر با برنامه های زیر در خدمت شما هستیم .امیدواریم در اجرای
این برنامه ،لذت یادگیری را با یکدیگر تجربه کنیم .لطفا با رعایت دقیق زمانبندی و مشوووارکت فعال خود ما را در اجرای هر چه
بهتر برنامه ها یاری نمایید.
دکتر رحیم محمودوند
مدیرعامل شرکت آگنا
برنامه

زمان

برنامه و زمانبندی کارگاه

21:11-21:25

پرسش و پاسخ سخنرانی اول

21:25-22:11

سخنرانی دوم :دکتر رحیم محمودوند

22:11-22:25

پرسش و پاسخ سخنرانی دوم

22:25-22:31

استراحت کوتاه

22:31-21:25

سخنرانی سوم :دکتر محمدرضا فقیهی

21:25-21:31

پرسش و پاسخ سخنرانی سوم

21:31-20:11

ناهار و نماز

20:11-20:05

سخنرانی چهارم :دکتر رحیم محمودوند

20:05-25:11

پرسش و پاسخ سخنرانی چهارم

25:11-25:31

شرح مسابقه

25:31-26:11

استراحت

26:11-26:21

افتتاحیه بخش انگلیسی

26:21-26:31

ارائه خالصه ایی از مطالب صبح

26:31-27:25

سخنرانی پنجم :دکتر دیوید بنکس

27:25-27:31

پرسش و پاسخ سخنرانی پنجم

27:31-2۸:25

سخنرانی ششم :دکتر پائولو رودریگز

2۸:25-2۸:31

پرسش و پاسخ سخنرانی ششم

2۸:31-2۸:55

سخنرانی هقتم :دکتر بابک ظفری

2۸:55-2۹:11

اختتامیه

1

فارسی

۹:25-21:11

سخنرانی اول :دکترمحمدرضا فقیهی

انگلیسی

۹:11-۹:25

افتتاحیه

راهنمای نرم افزار Gotowebinar
معرفی نرم افزار
 Gotowebinarیکی از نرم افزارهای قوی برگزاری وبینار می باشد که برای برگزاری "کارگاه دانش افزایی اشتباهات رایج در
بررسی های آماری" از این نرم افزار استفاده می شود .متن زیر راهنمای ساده ای برای کار با این نرم افزار است تا کاربری را
برای شما ساده تر نماید.
برای شروع به کار الزم است بدانید ثبت نام شما توسط شرکت آگنا در نرم افزار انجام شده و برای شما یک ایمیل بصورت زیر
ارسال می شود (تصویر :)5

تصویر 1

برای ورود به وبینار می توانید هم از نسخه موبایل و هم از نسخه ویندوز استفاده کنید.

0

ورود به نسخه ویندوز
 -5الزم است در ایمیل ارسالی روی دکمه ( Join Webinarنشان  )5کلیک کرده (تصویر  )1و وارد لینک وبینار شوید
(تصویر :)0

تصویر 2

0

تصویر 3

 -1بعد از ورود به صفحه باال (تصویر  )0برنامه  Gotowebinarبصورت خودکار دانلود شده و فایل  exeآن در مسیر دانلود
پیش فرض ویندوز شما ذخیره می شود (تصویر )0

تصویر 4

1

 -0با باز کردن فایل نصبی و انتخاب گزینه  ،Runنرم افزار نصب می شود (تصویر .)1

تصویر 5

 -0بعد از تکمیل فرآیند نصب ،نرم افزار بصورت خودکار روی سیستم شما  Runمی شود و شما وارد فضای اصلی نرم افزار و
وبینار می شوید.
 -1در تصویر  6قسمت های اصلی نرم افزار که مورد نیاز شما می باشد را معرفی می کنیم.

تصویر 6

کادر  :5اسم مدیر اصلی وبینار را نمایش می دهد.
کادر  :1اسم سخنران و ارائه دهنده وبینار را نمایش می دهد.
6

کادر  : 0وضعیت میکروفون شما را نمایش می دهد .بعد از کلیک بر روی آن و روشن کردن گزینه میکروفون صدای شما توسط
بقیه اعضای حاضر در وبینار شنیده می شود.
کادر  : 0وضعیت بلند گو و میکروفون خود را از این قسمت می توایند بررسی کنید و کیفیت صدای سخنران و خودتان را
نمایش می دهد.
کادر  : 1قسمت گفتگوی نرم افزار می باشد که با ارسال پیام و سواالت خود در این قسمت ،توسط کارکنان و سخنران دیده
شده و بررسی می شود.

ورود به نسخه موبایل
در صورتی که قصد داشته باشید از نسخه موبایل (اندروید و  )IOSاستفاده کنید،می توانید نرم افزار را با توجه به سیستم
عامل تلفن همراه خود از لینک های زیر دانلود کرده و نصب نمایید.
لینک های دانلود نرم افزار  Gotowebinarبرای اندروید
https://b2n.ir/t17648 .5
https://b2n.ir/t03192 .1
لینک دانلود نرم افزار  Gotowebinarبرای IOS
https://b2n.ir/y13775 .5
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بعد از نصب نرم افزار از دو روش می توانید وارد وبینار شوید؛
روش اول
 -5برای ورود الزم است ایمیل ارسالی از طرف  ISIرا در گوشی همراه خود باز نموده (تصویر  )3و بر روی دکمه Join
 Webinarکلیک کنید (تصویر :)5

تصویر 7

5

تصویر 8

3

 -1در این مرحله از شما می خواهد که درگاه ورود به لینک را انتخاب کنید و شما باید با کلیک بر روی آیکون برنامه
 Gotowebinarاز درگاه نرم افزار وارد لینک می شوید (تصویر :)3

تصویر 9

50

 -0در صفحه باز شده کادری نمایش داده می شود که با انتخاب گزینه  ADD TO CALENDARشما وارد صفحه تقویم
موبایل شما می شود (تصویر  ) 50و الزم است در این صفحه تاریخ وبینار را ذخیره کنید و گزینه  Saveرا انتخاب می کنید
(تصویر :)55

تصویر 11

تصویر 11

55

 -0بعد از انجام مراحل فوق برای شما صفحه ای نمایش داده می شود که در فضای نرم افزار  Gotowebinarاطالعات اولیه
وبینار نشان داده می شود (تصویر  ) 51که با کلیک بر روی آن شما وارد صفحه ای می شوید و با لمس گزینه JOIN TO
 WEBINARمی توانید بصورت کامل به وبینار بپیوندید (تصویر .)50

تصویر 13

تصویر 12

51

 -1پس از ورود موفق شما به وبینار در قسمت باالی صفحه عالمت میکروفونی دیده می شود که بصورت کم رنگ و خاموش
است (تصویر )50؛ مادامی که این عالمت خاموش می باشد صدای شما  Muteمی باشد و با لمس آن و روشن کردن گزینه
میکروفون ،شما می توانید صحبت کنید و عالمت  Unmutedدر پایین صفحه نشان داده می شود (تصویر :)51

تصویر 15

تصویر 14

50

روش دوم
 -5پس از نصب و با اجرای برنامه ،در صفحه نمایش داده شده ،گزینه  I want to attend a Webinarرا انتخاب می کنید
(تصویر :)56

تصویر 16

50

 -1در این مرحله می توانید از گزینه  join with webinar IDوارد نرم افزار شوید(تصویر :)53

تصویر 17

51

 -0بعد از استفاده از گزینه  JOIN WITH WEBINAR IDدر صفحه نمایش داده شده از شما درخواست کد  3رقمی
 Webinar IDمی کند (تصویر  )55که این کد را می توانید از ایمیل ارسال شده توسط ( ISIنشان  )1استخراج نموده
(تصویر  )53و در قسمت مورد نظر وارد کنید(تصویر :)10

تصویر 18

56

تصویر 19

53

تصویر 21

55

 -0پس از وارد کردن  Webinar IDروی فلش آبی رنگ روشن شده را کلیک کرده (تصویر  )15و در صفحه باز شده (تصویر
 ) 11نیاز است اطالعات اولیه خود شامل نام و نام خانوادگی ،ایمیل ،کشور و موقعیت اجتماعی خود را وارد کنید (کادر  )5و
تیک کادر  1را عالمت زده و دکمه  Registerرا لمس کرده (کادر  )0و به مرحله بعدی واردی می شوید (در تصویر  10نمونه
ای کامل شده از این فرم نشان داده شده است):

تصویر 21

53

تصویر 22

10

تصویر 23

 -1در این مرحله صفحه تصویر ( 50روش اول) باز شده و از این قسمت به بعد همه مراحل مشابه روش اول می باشد.
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خطاهای احتمالی
ممکن است در حین نصب و راه اندازی نرم افزار خطاهایی را دریافت کنید .قبل از هر اقدامی ،لطف ًا ابتدا وضعیت اینترنت و
کیفیت و سرعت آن را بررسی کنید .ما به شما اطمینان می دهیم که نرم افراز  Gotowebinarهیچگونه مشکلی نداشته و
خطاهایی که با آنها مواجه می شوید ،فقط به دلیل کیفیت و سرعت پایین اینترنت ایجاد می شود.
شما برای دانلود و نصب و استفاده از نرم افزار هیچ نیازی به فیلترشکن و  VPNنخواهید داشت.
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