
 عضویت در یک کانال درسی در تلگرامنحوه 

 

از آنجا که محیط  در این فایل اموزشی با نحوه ساخت یک کالس درسی در محیط تلگرام آشنا می شویم.

تلگرام را رفع فیلتر نموده و وارد محیط  Proxyو یا  VNPتلگرام فیلتر می باشد در ابتدا باید به کمک اتصال 

 تلگرام شویم. عضویت در کانال های زیر جهت دریافت اخرین پروکسی ها توصیه میشود:

@ProxyMt 

@ProxyMTProto 

 این هم یک نمونه از پروکسی فعال:

Server: bigmt.darkmt.click 

Port: 443 

Secret: 7keeaqmytcywx9t7q6bdyqhtywlslmdvb2dszs5jb20 

 که با مراجعه به این مسیر میتوانید پروکسی را فعال سازی کنید:

Telegram Desktop -> -> Settings -> Advanced -> Connection Type -> Use 

custom proxy -> Add proxy -> MTPROTO 

 

 



دانشجویان گرامی در صورتی که در خصوص نصب، رفع فیلتر، عضویت در تلگرام و نیز عضویت در کانال های 

تلگرامی سوالی داشتند می توانند موارد را با آقای مهندس رسولی کارشناس فناوری اطالعات موسسه از طریق 

 در میان گذارند و مشکل را برطرف سازند. pooyeshclasses2020@gmail.comایمیل 

 دهید:عضویت در یک کانال درسی انجام پس از ورود موفقیت آمیز به تلگرام مراحل زیر را برای 

کانال اطالع رسانی تلگرام دانشگاه یا و  (rwww.pooyesh.ac.i) دانشگاه مراجعه به سایت .1

(@pooyesh_university و دانلود فایل )pdf دانشکده مربوطهدرسی های کالسهای آدرس کانال 

 در یک کانال مربوط به آن درس 3982در نیمسال تحصیلی  به ازای هر درس اخذ شدههر دانشجو باید  .2

عضو شود. این کانال ها فقط شامل دروس تئوری خواهد بود. دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی بعد 

از پایان تعطیالت برگزار می شود و در صورت نیاز کالس های جبرانی برای آنها برنامه ریزی خواهد شد. 

درس تئوری )شامل دروس پایه، اصلی، تخصصی و عمومی(  5اگر یک دانشجو  به این ترتیب برای مثال

کانال  5را در این نیمسال اخذ نموده است، باید به ازای هر درس در یک کانال درسی تلگرام )مجموعا 

 عضو شود. درسی(

 نحوه عضویت در هر کانال به قرار زیر است: .3

  یافتن آدرس هر درس از فایلpdf را در محیط  مربوط به دروس دانشکده. آدرس هر کانال تلگرامی

تلگرام جستجو نمایید و کانال مربوطه را بیابید. برای مثال کانال درس نظریه زبان ها و ماشین ها را 

( و در تلگرام کپی می نماییم و nazariezaban_abdollahi_3982@از فایل مربوطه یافته )

 یک بر روی آن وارد کانال خواهیم شدکانال را می یابیم و با کل
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توانید از محتوای درس خواهید آمد و میکانال به عضویت   Joinدر این حالت با کلیک بر روی عبارت  .4

 درسی کالس استفاده نمایید. 

 

 

 

 

تا اطالع ثانوی به صورت مجازی برگزار  ی درسیدانشجویان گرامی توجه فرمایید که با توجه به آنکه کالس ها

اساتید گرامی را در پیشبرد  ،و مطالعه دروس در ایام تعطیالت کانال های درسیمی شود، لطفا با ورود به 

، مرور مطالب و حل 99در سال  های درسیکالس مجدد ترم تحصیلی یاری فرمایید. با شروعبرنامه آموزشی 

 رت مجازی تدریس شده است، توسط اساتید گرامی انجام خواهد شد.تمرین بخش هایی از درس که به صو

 

 

اینکه ما را در امر آموزش از راه دور گرامی، از  دانشجویانضمن آرزوی سالمتی شما 

 کنیم.صمیمانه از شما تشکر می نمایید،ر این برهه زمانی یاری مید

 معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی پویش

 

 

 

 

 


