
 

 

 

 

 به نام خدا

 ! شب و روزتون بخیر!سالم

 کامل باشید.ی عزیزتون در صحت و سالمت امیدواریم که خودتون و خانواده

در سرور دور هم جمع  سوریی کالس ششم، امسال هم در شب چهارشنبههسالبنا بر روند همه

لطفا به بودن کیفیت بازی کردن، شویم تا بدون خطر انفجار، با هم بازی کنیم! برای هر چه بهتر می

 :نکات زیر توجه کنید

 به صورت روبرو است آدرس سرور :mc.rouzbeh.org.ir:25565 

  همان شویدوارد  آناسمی که باید در اول بازی با user  در سایت مدرسه با آنی هست که 

با این تفاوت که  .)تمامی اکانت هایتان در همین بخش قرار گرفته است( .شویدمیوارد سیستم 

 وارد کنید. (.) تنها قسمت اول فامیلی شما باید باشد و نباید ادامه ی آن دات

  در بازی  آنپسوردی که باید باlogin  رقم  و عدد  اول آنرقم که  سترقمی 6کنید یک پسورد

 شنبهچهارن که با آ سترمزتان همان رمزیرقم بعدی  4( و Bیا  A) ن هستحرف کالستا دوم

 .تان()رمز اکانت مدرسه یدوشمی سیستمارد سایت و درها 

 n.kalkatechiاش ، نام کاربریباشد (6A) ششم الفچی کالس قای کلکتهآ اگر به عنوان مثال

رمزی که و  kalkatechiباید با آن وارد بازی شود برابر ای که نام کاربری ،باشد Y43Bو رمزش 

 6AY43B: برابر می شود با بزندبازی  داخل ورودبرای باید 

 ها موقع ورود به سرور با خطا مواجه ی ورژن. بقیهباشد 1.12.2ن تادقت کنید که ورژن بازی

 . شوندمی

  و سپس از بازی اخراج  چت کردن داخل سرور ممنوع هست و در صورت مشاهده اخطارهر گونه

 خواهید شد.



  ،های آدرس با فقط از طریق ایمیلدر صورتی که هرگونه سوالی داشتید یا هر مشکلی پیش آمد

 تماس بگیرید تا به سرعت به سوال شما از همان طریق ایمیل جواب بدهیم: زیر

m.khalifelou@rouzbeh.info 

am.rajaee@rouzbeh.info 

 rouzbeh.info@h.kalkatean 

اطالعات بیشتر از  های نوروزی هم باشید!منتظر سروردر ایام نوروز هر چهارشنبه راستی! 

 رسه!به اطالعتون می (mc.rouzbeh.org.ir)یت خودمون طریق سا

 

 شاد و خوشحال باشید 

 معلمین شما در کالس رایانه ششم 
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