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 �طان و علوم اعصاب استنفورد ی� یمراقبت حما یبرنامه ها
  نیآنال  ینام در کالس ها ثبت

Stanford Cancer and Neuroscience Supportive Care Programs 
Registration for Online Classes (Farsi) 

 
 :اول مرحله
 . د �برو  ی� یبه صفحه مورد عالقه برنامه مراقبت حما •

o از �طان ی� یمراقبت حما یبرنامه ها  
 -patients-https://stanfordhealthcare.org/for

program.html-care-supportive-visitors/cancer 
o علوم اعصاب:  ی� یمراقبت حما یبرنامه ها 

 -patients-https://stanfordhealthcare.org/for
program.html-care-supportive-visitors/neuroscience 

 
 دوم:  مرحله

(گذینه تق��م  . (فشار ده�د)  کن�د   ک� کل   (Class Calendar)کالس  م �تق�  یرو 
کالس را انتخاب کن�د) 
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 : ومس مرحله
کت در برنامه ها یبرا  • ، الزم است که با نیآنال  ی� یحما های مراقبت ی��

ا   . د �موافقت کن که در صفحه ظاهر م�شود،موجود   ط���
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 چهارم:  مرحله
به . د �را انتخاب کن خود  مورد عالقه نیو کالس آنال  د �برنامه برو  م �به تق�  •

"  عنوان مثال "تای  : د �مشاهدە کن ر �را در ز  ��
 
 

 
 پنجم:  مرحله
 حات�توض که در مورد    here(“To register, click(”ثبت نام  نکیل یرو  •

 (انتخاب کن�د) . د �کن  ک�کل  � باشند  کالس
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 ششم:  مرحله
 . د �کن  ک�کل  ”Register“ یو رو  د �کنثبت نام پر   یبرارا الزم  یقسمتها •

 )را فشار ده�د.  ”Register“(دکمه 
 
 

 
 هفتم:  مرحله
• URL  لینک نی. اد �خود اضافه کن م �آن را به تق�  ا �و /  د �کن  حفضرا  ز�ر 

 شما استفادە خواهد شد.  نیکالس آنال   یبرا 
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