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 نصب نرم افزارهای مورد نیاز
  نرم افزارهای مورد استفاده:دانلود 

در نصببب نرم افزارهای مورد نیاز باید از نسببخه های جدید و منبب  با سببامانه     

ت تر راح آموزش مجازی دانشبگاه اسبتفاده کرد. در این راسبتا به منظور دسترسی   

کاربران محترم، نرم افزارهای اصبلی مورد نیاز با نسبخه استاندارد در مرکز دانلود   

سبامانه قرارداده شبده است که دانلود این نرم افزارها طب  مراحل زیر قابل انجام   

 خواهد بود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

انبتبخباب گزینببه    

جهت مرکز دانلود 

 انتخبباب و دانلود

 الزمنرم افزارهای 

 آموزش مجازی:سامانه آدرس 

Lmsmap.iauec.ir 
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 حذف نرم افزارهای قبلی: 

اه فزارهای نصب شده قبلی بر روی دستگنرم انسبخه   ممکن اسبت اینکه با توجه به  

ردد در ، پیشببنهاد می گباشببدرایانه و یا گوشببی موبایل منبب  با نسببخه مورد نیاز ن

تگاه رایانه می توان با ورود در دسبب شببود. Uninstallم  این نرم افزارها اقدااولین 

، سبه نرم افزار اصبلی )در صورت نصب   Programsو انتخاب   Control Panelبه 

 کرد. Uninstallرا  Flash Playerو   Adobe Connect ،FireFox شامل لی(قب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانبلود نرم افزارهبای مورد   

نیاز از لیسبت باز شده با توجه  

به نوع اسببتفاده در دسببتگاه  

 رایانه یا دستگاه موبایل  

 

 سه نرم افزار اصلی:
 Adobe Connect 

 FireFox 

 Flash Player(FireFox) 
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 واحد شیراز

 نصب نرم افزارهای جدید: 

 به منظور نصببب نرم افزارهای مورد نیاز بر روی سببیسببتم رایانه، الزم اسببت ابتدا   

به   FireFox، نصببب شببود. سبب ا نرم افزار مرورگر  Adobe Connectنرم افزار 

 ، می توان  FireFoxصب شده و پا از اطمینان از بسته بودن مرورگر نطور کامل 

 در مرحلهباید را  نیز نصببب کرد. باید توجه داشببت که    Flash Playerنرم افزار 

، گزینه عدم به روز رسانی خودکار را انتخاب Flash Playerپایانی نصب نرم افزار 

سامانه آموزش مجازی، این  کرد چرا که ممکن اسبت در هنگام فرایند اسبتفاده از  

نرم افزار به طور خودکار به روزرسبانی شده و با تغییر نسخه نرم افزار، مشکالتی در  

 . در خصببوص دسببتگاه موبایل نیز الزم اسببت تنها دو   اجرای برنبامه ایجاد شببود 

کبه از مرکز دانلود   Adobe Connect نرم افزار و FireFoxنرم افزار مرورگر 

   اشته شده است نصب گردد.مخصوص موبایل برد

 

 

 

 

 

 

  استفاده در سامانه آموزش مجازی مناسب جهتمرورگر: 

، Google Chromeبا توجه به مشببکالت متعدد مرورگرهای دیگر از جمله مرورگر 

که ممکن است تنها با تنظیمات فنی خاص در خصوص کوکی ها و یا معرفی دستی 

ایی میکروفون قابل اسببتفاده باشببد، آدرس سببامانه و رفع ایرادات مربوط به شببناسبب

در اسببتفاده از سببامانه آموزش    FireFoxتبککیبد می گردد که حتماا از مرورگر   

مجازی استفاده شود. الزم به ذکر است که عالوه بر دستگاه رایانه، این نکته به ویژه 

   در هنگام استفاده از دستگاه موبایل، بسیار ضروری خواهد بود.  
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 واحد شیراز

 زم در مرورگر تنظیمات الGoogle Chrome : 
 

همانبور که گفته شبد، تککید می شبود در اسبتفاده از سببامانه آموزش مجازی، از      

ه از کاربر متمایل به استفاد به دالیل خاص اسبتفاده شود ولی اگر FireFox مرورگر

باشببد، الزم اسببت برخی از امکانات این مرورگر که به Google Chrome مرورگر

 است، فعال گردد.   شده ی به صورت پیش فرض غیر فعالدالیل امنیت

مانند   Flashبه عنوان مثال اگر در هنگام اجرای سامانه آموزش مجازی با خبای  

در قسمت فوقانی خبا،   Not secureشبکل زیر مواجه شبویم باید با انتخاب گزینه   

 شده تا تنظیمات الزم انجام شود. Site settingsارد بخش و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

را پیدا کرده و حالت آن را Flash ، گزینه  Site settingsپا از ورود به بخش   

پا از بسببتن پنجره تببدیبل می کنیم.    Allow، ببه حبالبت    Block(default)از 

اضببافه می شببود   Reloadتنظیمات، در زیر خط آدرس فوقانی پنجره خبا، گزینه 

  که با انتخاب آن، وارد برنامه خواهید شد.
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 واحد شیراز

  

 

 

 

 

 

، عبدم شببناسببایی   Google Chromeدر مرورگر متبداول یکی دیگر از ایرادات  

س میکروفون دسبتگاه رایانه اسبت. در این حالت در هنگام تست میکروفون در کال  

نی هیچ میکروفوزیر در بخش های بعد توضبی  داده خواهد شبد، مباب  شکل   که 

. در این حالت نیز ددر بخش میکروفون های شبناسبایی شبده مشباهده نخواهد ش    

 ، مباب  شببکل زیرگزینه Site settingsمشبباببه مورد قببل بعبد ازورود به بخش    

Unsandboxed plugin access     را پیبدا کرده و ببه حبالتAllow  تبدیل و در

  را اجرا می کنیم. Reloadمانند قسمت قبل گزینه پایان 
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 واحد شیراز

 یل نکات مهم در خصوص نرم افزارهای دستگاه موبا: 

به دلیل کامل نبودن منوهای آموزشببی و مشببکالت سبباختاری در فونت فارسببی،     

اسببتفاده از دسببتگاه موبایل جهت برگزاری کالس توسببط اسبباتید محترم به هیچ   

عنوان توصبیه نمی شود. در خصوص دیگر شرکت کنندگان در کالس نیز عالوه بر  

گاه موبایل، امکان محدودیت منوهای موجود در نرم افزار نصببب شببده در دسببت  

 نمایش کالسبهای ضببط شبده قبلی نیز از طری  دسبتگاه موبایل میسر نخواهد بود.     

با توجه به موارد ذکر شبده، در صبورت ضبرورت استفاده از دستگاه موبایل جهت    

   شرکت در کالس، نرم افزارهای زیر باید نصب و مورد استفاده قرار گیرد.
 

 : Androidالف( دستگاه موبایل با سیستم 
 

 

 

 CM Browser (Android) ای FireFox (Android)مرورگر  و   Adobe Connect (Android)نرم افزار  
 

 : IOSب( دستگاه موبایل با سیستم 
 

 

 

 Aloha Browser (IOS) مرورگر         و         Adobe Connect (IOS)نرم افزار                           
 

 کنترل سیستم از راه دور با افزاری حل مشکالت نرم : 

در صبورتیکه به هر دلیل، نصبب و استفاده از نرم افزارهای اشاره شده در دستگاه     

اشاره شده  رعایت نکاتباشد که با  داشته مشبکالت فنی نامشبخصی   ،رایانه کاربران

از   AnyDeskبرطرف نگردد، کباربر می تواند با دانلود نرم افزار  نیز  در این بخش

دانلود و نصب آن بر روی دستگاه رایانه خود، ضمن هماهنگی با پشتیبان فنی  مرکز

را برای پشببتیبان   AnyDeskنشببان داده شببده بعد از اجرای برنامه    ID، مربوطه

ارسبال تا پشتیبان به صورت کنترل از راه دور، به دستگاه رایانه کاربر دسترسی پیدا  

 برطرف کند.  را  یکرده و مشکالت نرم افزاری احتمال
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 واحد شیراز

 سامانه آموزش مجازی ورود به
 الزم است طب  مراحل زیر اقدام شود: به منظور ورود به سامانه آموزش مجازی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب استان مورد نظر

 ) استان فارس (

 

 ی:آموزش مجازسامانه آدرس 

Lmsmap.iauec.ir 
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

همانبور که در توضیحات تصویر مندرج در صفحه ورودی سامانه آموزش مجازی  

 رود اسبباتید، کد ملی آنها بوده که تککید ذکر شببده اسببت، نبام کاربری و رمز و  

می گردد پا از ورود برای اولین بار به صفحه شخصی سامانه، طب  توضیحاتی که 

 در قسمتهای بعد داده خواهد شد، رمز عبور تغییر داده شود.

 انتخاب واحد مورد نظر

 ) واحد شیراز (

 

 ورود نام کاربری و رمز ورود
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 واحد شیراز

 معرفی صفحه شخصی استاد
 بخش های اصلی صفحه شخصی استاد: 

ی، راهبرای نیمسال جاری، لیست درس ه های صبفحه شبخصبی استاد شامل بخش   

ظری دروس نکلیه ، لیسببت "درس های من"در بخش  می گردد. و تقویم تنظیمات

. در زیر نام هر ارائه شبده اسببت  ،مشبخصبه مربوطه   ه همراهعملی اسبتاد ب -و نظری

درس، نام اسبتاد درس و یا نام پشبتیبان های واحد که دسترسی به درس مورد نظر   

   است.دیده گربرای آنها باز است، ذکر 

 

 

 

 

 

 

 تغییر رمز کاربری: 

ببه منظور رعبایت امنیت ورود به سببامانه، تککید می گردد که کاربر پا از اولین    

ورود به سبامانه، نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام کند. به منظور تغییر رمز ورود،  

 و ورود ببه بخش   "تنظیمبات "مبباب  تصببباویر زیر می توان در قسببمبت پنجره   

ره را انتخاب تا پنج "تغییر رمز ورود"، گزینه "نظیمبات مشببخصببات فردی من  ت"

 مربوط به معرفی رمز جدید باز شود.
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 واحد شیراز

 مدیریت امور مربوط به درس
پا از انتخاب یکی از دروس مورد نظر، صبفحه اختصاصی درس انتخابی باز شده   

مور برخی از ا یتمدیر که با اسببتفاده ار آن می توان به کالس مورد نظر وارد و یا

. در این صفحه، نام و مشخصه درس انجام دادمربوط به کالس را به صورت آفالین 

   .و فایلهای کمک درسی قابل دانلود برای دانشجویان نشان داده شده است

 

 ورود به کالس و یا مشاهده کالسهای ضبط شده: 

با انتخاب  ی توانمو یا مشاهده کالسهای ضبط شده قبلی،  به منظور ورود به کالس 

 مشبخ  شبده اسببت، به محیط مربوطه    Main Class بامشبخصبه درس که عموماا   

     وارد شد.

 

 

 

 

 

 

پا از ورود به محیط اشبباره شببده، مباب  شببکل زیر می توان با انتخاب گزینه     

رد کالس مجازی به صببورت آنالین شببد و یا در قسببمت  ، وا"به کالس نپیوسببت"

گزار شده قبلی که به صورت خودکار ضبط شده جلسبات ضببط شبده، جلسبات بر    

 است را مشاهده کرد.

ورود ببه کالس مجازی دارای محدودیت زمانی نیسببت ولی تککید می گردد که    

رگزار ب طب  برنامه زمانی اصلی انتخاب واحدالزاماا باید تمامی کالسبهای آموزشبی   

ین جاد نشود و همچندر خصوص حضور و غیاب استاد و دانشجو خللی ای شود تا اوالا

دروس دانشببجویان و مشببکل هماهنگی با دانشببجویان در به دلیل تداخل احتمالی 

خصبوص تغییر سباعت کالس، مشکلی ایجاد نشود. ولی برگزاری کالسهای جبرانی،   

 توافقی بالمانع است.در صورت هماهنگی قبلی با دانشجویان در ساعتهای 

ورود جهت تشکیل کالس یا  

 نمایش کالسهای ضبط شده  
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

لسات جلیست کلیه شبده قبلی، جدولی شامل   به منظور مشباهده کالسبهای ضببط    

ر با مشخصات کامل در آن ذک این جلساتبرگزار شبده قبلی مشباهده می شود که   

شبده اسبت. با انتخاب گزینه مشباهده جلسات مورد نظر، برنامه وارد محیط نمایش    

شده به  به اشتراک گذاشتهجلسبات شده و کلیه فرآیندهای آموزشی شامل فایلهای  

 ای استاد نمایش داده می شود.همراه صد

  همانبور که قبالا گفته شد، نمایش جلسات ضبط شده با استفاده از دستگاه موبایل

 امکان پذیر نیست و حتماا باید از دستگاه رایانه استفاده شود.

  به دلیل محدودیت موجود، در حال حاضر نمایش جلسات ضبط شده قبلی برای

 صب  امکان پذیر است.   8الی  شب 20دانشجویان، تنها از ساعت 

 

 

 

  

 ورود به کالس مجازی  

 مشاهده کالسهای ضبط شده قبلی  

تنظیم صدا 

 مجازی 

تنظیمات نمایش 

 مجازی 
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 واحد شیراز

 کنترل حضور در سامانه و ارتباط با دانشجویان کالس: 

کنترل حضببور و ارتباط با دانشببجویان کالس مورد نظر، مباب  تصببویر  به منظور   

 انتخاب می کنیم. "راهبری"را از پنجره  "شرکت کنندگان"زیرگزینه 

 

  

 

 

 

 

 

در درس مورد نظر، صببفحه ای شببامل  "نشببرکت کنندگا"پا از  انتخاب گزینه  

نمایش  مورد نظرلیسبت اسبتاد، دانشجویان و پشتیبان های معرفی شده برای درس   

داده می شبود که مباب  تصبویر نشبان داده شبده در صفحه بعد، امکانات مختلفی     

   وجود دارد.ام یا یادداشت به دانشجویان غجهت گزارش گیری و ارسال پی

 سمشببخصببه در "های فوقانی صببفحه می توان با انتخاب با اسببتفاده از فیلتر" ، 

ات( )خالصه یا با جزئی "نوع لیست"بر حسب روز(، )"مدت زمان غیر فعال بودن"

)اسبتاد، دانشبجو و اعضبای دیگر(، مشخصات و وضعیت حضور و     "نقش اعضبا "و 

   مراجعه اعضا به صفحه مرتبط با درس منتخب را مشاهده کرد.
 

   ب ، می توان با انتخا"شترکیادداشبت خصوصی یا م "و یا  "پیغام"جهت ارسبال

افراد منتخبب)ببا تیک زدن مربع کنار اسببامی( و یا انتخاب کل افراد )با گزینه   

انتخاب همه(، از طری  منوی مربوطه وارد محیط درج پیغام یا یادداشببت شببد.  

رد وتواند با انتخاب دامنه م الزم به ذکر اسببت که ارسببال پیغام و یادداشببت می

 ح خصوصی، کالس و یا سایت انجام گیرد.ودر سبنظر، 
 

  پا از درج پیغام یا یادداشت در محیط ویرایشگر مربوطه، با پیش نمایش متنهای

ه و انجام گرفت پیغام یا یادداشببت تنظیم شببده و اطمینان از صببحت آن، ارسببال

فحه صبب بالفاصببله افراد دریافت کننده پیغام یا یادداشببت، متن مورد نظر را در 

 خواهند دید. شخصی خود در سامانه آموزشی مجازی

ورود به بخش شرکت کنندگان جهت کنترل 

 حضور و ارتباط با دانشجویان درس انتخابی
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   به شرکت کنندگان منتخبیادداشت خصوصی پنجره ارسال    

 

 

  

 فیلترهای گزارش گیری شرکت کننده ها 

 انتخاب فعالیت

مورد نظر مانند 

ارسال پیام یا 

یادداشت به 

دانشجویان 

 انتخاب شده

انتخاب موردی 

 دانشجویان 

انتخاب یا 

حذف همه 

 دانشجویان 

 متن یادداشت تایپ شده

 ارسال پیام:دامنه 

 درس، سایت و خصوصی 
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 واحد شیراز

 

 به شرکت کنندگان منتخبپیغام  پنجره ارسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  به شرکت کنندگان منتخب یادداشت مشترک پنجره ارسال

 

 

 

 

 

 

 

   به شرکت کنندگان منتخب ش نمایش پیغام یا  یادداشت جهت ارسال نهاییپی پنجره

 

 

  

 متن پیغام تایپ شده

اسامی کاربران  

 انتخاب شده

 دامنه ارسال پیام:

 درس، سایت و خصوصی  

 متن یادداشت تایپ شده

 ابزار کامل ویرایش متن و تصویر یادداشت

اسامی کاربران  

 انتخاب شده
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 واحد شیراز

 درج منابع و فعالیتهای جدید در کالس: 

در صبورت نیاز به ارائه منابع مختلف آموزشی و کمک آموزشی مختلف مربوط به    

ت دانلود توسط دانشجو را داشته باشد، می توان پا از ییک کالس درسبی که قابل 

  ،"مدیریت درس"بخش و در  "تنظیمات"درس مربوطه، از پنجره صببفحه  ورود به

 درس، را انتخاب کرد. در این حالت، در زیر مشببخصببه  "شببروع ویرایش"گزینه 

ی شود که اضافه م "اضبافه کردن یک فعالیت یا منبع "تحت عنوان  گزینه جدیدی

 ن منابعایبا انتخاب آن، صببفحه جدیدی جهت درج منابع جدید باز خواهد شببد.  

 ه گردد کدر صببفحه درس مربوطه درج  "فایل"یا  "کتاب"می تواند به صببورت 

 ست.ادانلود نمایش و با روشهای مختلف قابل جهت استفاده دانشجویان قابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان درج منابع 

به دو صورت 

 و فایل  کتاب
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 واحد شیراز

  اضافه کردن یک فایل به عنوان منبع درسی
 به درسی عمنب یک عنوان هب را های مورد نظر فایل توانمی فایلانتخاب گزینه  با  

این فایل می تواند فایل های تدریا شده در کالس و یا فایلهای  .کرد اضافه درس

   کمک آموزشی  دیگر باشد.

 می تواند شببامل فایل های های مورد نظر فایلPDF ،Word ،Power Point ،

Flash ،نرم افزارهای تخصببصی و دیگر خروجی ، فایلهای تصبویر ، صبوت ، فیلم

 ی کمک آموزشی باشد.  فایلها

 

    باید  جهت درج در این قسببمتفبایل های مورد نظر  الزم ببه ذکر اسببت کبه

 .داشته باشندمگابایت  20حجمی کمتر از 
 

  به صفحه مربوطه می تواند با انتخاب فایل از آدرس مورد نظر اضافه کردن فایل

محل ذخیره کردن یا کشیدن فایل از  Dragدر دسبتگاه رایانه و یا با استفاده از  

 به ناحیه مشخ  شده انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و عنوان فایل مورد نظر 

 توصیفی و توضیحات تکمیلی برای فایل مورد نظر

با انتخاب این گزینه، توضیحات در صفحه 

 درس در کنار نام فایل نشان داده می شود.

محل انتخاب فایل از طری  آدرس یا 

 ( فایل به این ناحیهDragکشیدن)
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 واحد شیراز

  به عنوان منبع درسی کتاباضافه کردن یک 
 ی مختلفاه فصل شامل ای صبفحه  چند منبع یک توانمی کتابانتخاب گزینه  با 

 درج کرد. جهت درج درس در کتاب کمشببخصببات ی قالب در را ها فصببل زیر و

 مایشن ،باشببد هم ایچندرسببانه هایفایل شببامل ندتوا می متن بر عالوه که کتاب

 ثبت کرد. قسمت چند به آنها شکستن بارا می توان  طوالنی های متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه در حال حاضر امکان ویرایش و حذف منابع درج شده مهم: بسیار نکته 

    درج منابع انجام گیرد.غیر فعال است، الزم است تا دقت کافی در در این قسمت 

 نام و عنوان فایل مورد نظر 

 و توضیحات تکمیلی برای فایل مورد نظر توصیفی

با انتخاب این گزینه، توضیحات در صفحه 

 درس در کنار نام فایل نشان داده می شود.

 الگوی قالب بندی فصل ها

 تعیین وضعیت قابل رویت بودن

پا از اتمام درج منابع، با انتخاب گزینه 

 نکرد اضببافه"، گزینه "اتمام ویرایش"

از صببفحه درس  "عمنب یا فعالیت یبک 

 حذف خواهد شد.
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 واحد شیراز

 برگزاری کالس درس مجازی آنالین
 ورود به کالس درس مجازی آنالین 

به منظور ورود به کالس، می توان با انتخاب مشببخصببه همانبور که قبالا گفته شببد، 

مشببخ  شببده اسببت، به محیط    Main Class درس که عموماا به همراه عبارت

شباره شبده، مباب  شکل زیر می توان با   مربوطه وارد شبد.  پا از ورود به محیط ا 

 .، وارد کالس مجازی به صببورت آنالین شببد "پیوسببتن به کالس"انتخاب گزینه 

که تمامی کالسببهای آموزشببی الزاماا باید طب  برنامه  مجبدداا تککید می گرددکه  

زمانی اصبلی انتخاب واحد برگزار شبود تا اوالا در خصبوص حضور و غیاب استاد و    

یجاد نشود و همچنین به دلیل تداخل احتمالی دروس دانشجویان و دانشجو خللی ا

مشبکل هماهنگی با دانشجویان در خصوص تغییر ساعت کالس، مشکلی ایجاد نشود.  

ولی برگزاری کالسببهبای جبرانی، در صببورت هماهنگی قبلی با دانشببجویان در    

 بالمانع است. دیگر ساعتهای توافقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود به کالس مجازی آنالین  

صفحه اجرای 

برنامه آموزش 

مجازی جهت 

ورود به کالس 

 درس مجازی 
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اصلی کالس مجازی پنجره

 

 

 

 

 

 

 جهت اجرای برنامه   Run Adobe Flash انتخاب گزینه 

 جهت ورود به کالس مجازی آنالین مجازی Allow انتخاب گزینه 

ظیمات خاص با انتخاب در برخی از سببیسببتم هبای رایبانبه با تن    

آیکونی مباننبد این تصببویر می توان  جهت اجرای برنامه اقدام   

 کرد
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 واحد شیراز

 پخش صداسیستم میکروفون و  آزمایش عملکرد 

 صوتی ستمسبی  و نومیکروف ،آنالین کالس شبروع  از قبلکاربر  که تککید می شبود  

 و مشکل وجود صورت در تا کندآزمایش  ار خود و یا دستگاه موبایل رایانهدسبتگاه  

 در و دباش داشته وجود مشکل حل جهت کافی فرصت احتمالی، ایرادات رفع لزوم

در این راسببتا می توان به روشببهای زیر  .نشببود ایجاد خللی کالس برگزاری روند

 عملکرد میکروفون و سیستم پخش صدا اقدام کرد: آزمایشجهت 

  می توانید خارج از سامانه آموزش مجازی  "نومیکروف" آزمایش عملکردجهت

 نید.ک آزمایشن خود را فوومیکر "به صورت آنالین"کمک لینک زیر،  او ب

recorder.com-voice-https://online 
 

  ش در سامانه آموز "نومیکروف"و  "پخش صدا سبیستم " آزمایش عملکردجهت

پا از ورود و پیوسببتن به کالس، وارد می توان مباب  تصبباویر زیر، مجبازی،  

شده و به    Audio setup wizardپا از آن وارد قسبمت   و  Meeting منوی

 .کرد آزمایشترتیب اول سیستم پخش صدا و س ا میکروفن را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 recorder.com-voice-https://online     تست آنالین:

 

https://online-voice-recorder.com/
https://online-voice-recorder.com/
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم پخش صدا و میکروفون آزمایش عملکردشروع فرآیند 

 اسیستم پخش صد مایشآزپخش صوت آزمایشی جهت 

 انتقال به مرحله بعد

انتخاب میکروفون های شناخته شده توسط سامانه 

 عملکرد آزمایشجهت 

 انتقال به مرحله بعد

 انتقال به مرحله بعد
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 واحد شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شروع ضبط صدا 

 پخش صدای ضبط شده   انتقال به مرحله بعد به صورت آزمایشی

 (Noiseعدم وجود پارازیت)بررسی سامانه در حالت بدون صدا جهت کنترل 

 انتقال به مرحله بعد

 اطالعات بررسی صورت گرفته آزمایش عملکرداتمام فرآیند 
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 واحد شیراز

 ای اصلی صفحه کالس مجازیبخش ه: 

 ایه قسمت از مجازی کالس صفحه همانبور که در تصبویر زیر مشاهده می شود،   

 می شود، تشکیل شده است: شناخته  Pod که هریک به عنوان یک اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محتوای نمبایش ه مبنبظور   ب  :9بخخخش   

ببه   وکمبک آموزشببی  آموزشببی

 تاداس توسط اشبتراک گذاشته شده 

(Share Documentod) رای ببب

 ر کالسد کنندگانشرکت 

شبببامبل منوی فوقبانی کالس    : 2 بخش

یر یا غ فعالکنترل و مجازی و ابزار 

 ، دوربین ومیکروفونفعبال کردن  

 دسترسی ها دیگر

 لیسبببت نببمببایببش جببهببت : 9 بخخخخخش

 کالس در (Attendees)حاضببرین

شامل استاد، ارائه دهندگان و دیگر 

 حاضرین در کالس

نمایش یادداشببت های  جهبت  : 4 بخش

 توسط استاد در کالس (Notes)مهم

 (Chat)نوشببتاری ارتباط جهت :5 بخش

   کالس در حاضرین بین

2 

1 

3 

4 

5 
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 واحد شیراز

 (چیدمان بخش های اصلی در صفحه کالسLayout): 

های اصببلی  Pod از فرض پیش صببورته بدر ابتدا  کالس مجازی اصببلی صببفحه  

 . اسببت شببده تشببکیبل   Chatو  Share Documentod  ،Attendeesمباننبد    

 بر این چیدمان که شببود می گفته Layout هم کنار در ها Podاین چیدمان به

 ذخیره کانام عالوه به و است جابجایی لبقا نیز و شدن زیاد یا کم قابل یاز،ن اساس

 از کدامدر راببه با هر ،ادامه در. دارد وجود نیز جدید Layout یک عنوان به آنها

 Layout Barکه مباب  تصبباویر در منوی فوقانی و  Layout منوی های گزینبه 

 تی داده شده است.)نوار سمت راست صفحه( قابل دسترسی است،توضیحا
 

 Create New Layout: ایجاد Layout آموزشی های نیاز با مباب  جدید 
  

  منوی فوقانی  میانی قسبمت Layout:  لیست قسمت این Layout جاری های 

 .شد خواهد داده نمایش مربوطه های pod ، هرکدام انتخاب با ورا نشان داده 
 

 Manage Layouts: نام تغییر یا حذف Layout موجود های. 
 

 Reset Layouts : به مربوط تنظیماتبازگشتLayout فرض پیش حالت به 
 

 Close Layout Bar :بستن Layout Bar    (صفحه راست)نوار سمت 

  

Layout  های

پیش فرض که 

می توان انتخاب 

 و اجرا کرد

Layout Bar 
قرار گرفته در 

قسمت سمت 

 راست صفحه
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 واحد شیراز

 Layout  فرض پیش  Collaboration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  استاد و سیستم پخش صوت میکروفونکنترل:   

فعال شببود. در این حالت با  کروفون اسببتادکالس الزم اسببت می شببروعبه منظور  

د. تصاویر زیرآن را فعال و یا غیر فعال کرمباب  منوی فوقانی می توان اسبتفاده از  

عال و غیر فعال کردن سیستم پخش صوت، دوربین)فعال غیرفعال است( ببور مشابه ف

 است.جام ها قابل ان و دسترسیهای تعریف شده برای استاد نیز از طری  این آیکون
 ،کالسین ب و یا زمان استراحت در هنگام عدم نیاز به صحبت استاد   :بسبیار مهم  نکته

 شود.     Muteنیز استاد و دیگر شرکت کنندگان میکروفونحتما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 29صفحه:                                ) دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس(            زاری کالسهای مجازیآموزش گام به گام  برگ     

 

 واحد شیراز

 :کنترل میکروفون شرکت کنندگان در کالس   

 عمل شود: رزی روشهایه منظور فعال یا غیر فعال کردن میکروفون دانشجویان به ب 

 در این  :با انتخاب اسببتاد کنترل موردی میکروفون شببرکت کنندگان

نجره  پوس بر روی نام شببرکت کنندگان در امنشببانگر حبالبت با نگه داشببتن   

Attendees  قسمت  و درParticipantsمورد  فرد مربوط بهی و، با باز شدن من

 اببا انتخال و یا انتخاب تا  میکروفون فعرا   Enable Microphoneنظر، گزینه 

 میکروفون شرکت کننده غیر فعال شود. ،Disable Microphoneگزینه 
  

 

 

 

 
 

  با  میکروفون شببرکبت کنندگان  فعبال کردنRaise Hand: از بعد 

 ادهد نمایش استاد برای ذیل پنجره ،دانشجو توسط Raise Hand گزینه انتخاب

 ود.ش یم داده دانشجو به میکروفن دسترسی ،ییدکت عالمت زدن با که شود می

 

 

 

 

  تخاباندر این حالت با میکروفون شببرکبت کننبدگان:    عمومیکنترل 

از منوی فوقبانی و بباز شببدن منو مبباب  تصببویر زیر، گزینه       Audio گزینبه  

Microphone Rights For Participants  را انتخاب تا با تیک خوردن این

ود و صورت عمومی فعال شگزینه کل میکروفون های همه شبرکت کنندگان به  

 روفون ها مجددااکببا انتخباب مجبدد این گزینبه و حبذف تیک مربوطه، کل می     

   .شودغیر فعال 

کردن میکروفون توسط شرکت کنندگان   Muteبه دلیل فراموشبی در    :بسیار مهم نکته

 و احتمال اختالل صوتی، ترجیحاا از فعال کردن همزمان میکروفون ها خودداری شود.  

 

 

 

  

 فعال سازی یا  

غیر فعال سازی 

 عمومی

 میکروفون همه 

 شرکت کنندگان  

 محمد علی موسوی

تکیید یا عدم تکیید  
Raise Hand 

 رکت کنندهش
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 واحد شیراز

  حاضرینارتباط نوشتاری بین ( در کالسChat):   

یا  محیط این از کالسشرکت کنندگان در  بین Chatیا  نوشبتاری  ارتباط به منظور

Pod  پا از باز کردن محیط  .شود می استفادهChat  که می توان از منویPods 

 رد.ک آن را انتخاب کرد، می توان طب  نکات نشان داده شده در تصاویر زیر اقدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،به یکی از شرکت کنندگان مورد نظر خصوصی صورته ب متن یک ارسبال  جهت 

، Attendees لیسبت  در ر روی نام فرد مورد نظرب وسا نگه داشبتن نشبانگر ما  ب ابتدا

 در جدیدی tabکرده تا مباب  تصببویر  کلیکرا   Start Private Chat گزینه

شود. در این حالت کلیه متن های نوشته  اضافه Chatمربوط به   Pod پائین قسمت

 .شود می داده نمایش نظر مورد فرد و استاد برای فقطشده 

 

  

 نظر مورد متن ،لبامبو ارسببال  نوشببتن جهت

نوشبته و با فشار دادن کلید   کادراین  در را خود

Enter   فشببار دادن گزینه ارسببال، متن به   یبا

 اشتراک برای عموم گذاشته می شود.

منظور مخفی ببه   Chatمنوی تنظیمبات محیط  

کردن پنجره یا بزرگ کردن آن و نیز تنظیمات 

 مربوط به ویرایش و نمایش متن

 محمد علی موسوی

 )محمد علی موسوی(

مورد نظر، متن مبالب  tabببا انتخاب   

درج شببده در قسببمت خصببوصببی و یا 

 عمومی نشان داده می شود.
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 واحد شیراز

 برای شببرکبت کنندگان،   Private Chat کردن ببه منظور فعبال یبا غیر فعبال      

گوشبه سمت راست  با کلیک بر روی  )Chat می توان با ورود به قسبمت تنظیمات 

ویر زیر ا، مباب  تصبب Preferencesو ورود به قسببمت  (Chatمربوط به   Podباالی

 اقدام کرد.

 

 

 

 

 

 

      

 

 نمایش یادداشت یا اطالعیه (درکالسNotes:)   

یادداشببت ها و  همچون ویرایش قابل و ثابت متن یک دادن قرار منظور ببه    

های ، تاریخ کالسببآزمون برگزاری کالس، برگزاری در تاخیر هایی مثل اطالعیه

های مهم  Pod به عنوان یکی از Notes از، ... وانی، آدرس سببایبت خباص   جبر

 آن Pods منوی از توان می که Notes محیط کردن باز از پا. شببود می اسبتفاده 

حیط ، از این مزیر تصاویر در شده داده نشبان  نکات طب  توان می کرد، انتخاب را

   .کرد استفاده مجازی کالس در

 

 

 

 

 

 

 

  

 Private Chatفعال و غیر فعال کردن 

 شرکت کنندگان برای

 محیط نگارش متن یادداشت یا اطالعیه

 منوی ابزار ویرایش متن

منوی تنظیمات کلی   شامل مخفی  

 کردن، تمام صفحه کردن و ...
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 واحد شیراز

 نندگان در کالسمدیریت شرکت ک(Attendees:)   

 یک در کالس، در حاضببر افراد لیسببت ،Attendees گزینه بودن فعال درصببورت 

Pod  شود می داده نمایشبا مشخصات و ابزارهای کنترلی الزم  مخصوص.   

)اسباتید یا میزبان های کالس با دسترسی به   Hostsشبامل سبه قسبمت       Podاین  

 یو، به اشتراک گذاری محتواهای درسی و مدیریتتمامی امکانات میکروفون، وید

)ارائه دهندگان ( و Presentersشببرکبت کنندگان(،    و اعببای دسببترسببی ببه   

Participants)می شود. )شرکت کنندگان 

 لیسببت رد ر روی نام فرد مورد نظرب وسنگه داشببتن نشبانگر ما با اسبتاد می تواند     

Attendees ، از نقش های اشاره شده تغییر دهد و نقش فرد مورد نظر را به هر یک

   یا امکانات نشان داده شده در تصویر زیر را برای آن فرد فعال یا غیر فعال کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نمایش تصویر استاد در کالسVideo:)    )در حال حاضرغیر فعال است( 

 این از اسبتفاده  برای .شبود  می اسببتفاده Podاز این  اسببتاد تصبویر  نمایش جهت  

 رد خود تصببویر نمودن فعال جهت. اسببت ضببروری فعال کم وب داشببتن ،زینهگ

 :می شود عمل زیر بصورت کالس
 

 از  هرایاندسببتگاه  به کم وب صببحی  اتصببال کنترل

 یا خارج از کالسطری  تست در کالس مجازی و 

  فعال کردنPod ،منویاز  ویدئو Pods   

   انتخاب گزینهStart My Webcam  درPod ویدئو 

 کم وب شدن روشن جهت

   انتخاب گزینه Start SharingدرPod  ویدئو جهت

  به اشتراک گذاری تصویر

دسترسیها و امکانات مختلفی که  

استاد می تواند برای شرکت  

 کنندگان فعال یا غیر فعال کند.

منوی باز شده  

  که با نگه داشتن

ماوس روی  

می افراد  اسا

مورد نظر باز  

 می شود.
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 واحد شیراز

 حتواهای آموزشیبه اشتراک گذاشتن م: 

همانبور که در تصویر زیر نیز مشاهده می شود، می توان به دو روش زیر محتوای 

   آموزشی خود را در کالس انتخاب و به اشتراک گذاشت:

     ببا انتخباب گزینبهPods  از منوی فوقانی و ورود به قسببمتShare می توان ،

محتوای جدیدی را انتخاب و به اشبتراک گذاشت و یا یکی از محتواهای قبلی  

 به اشتراک گذاشته شده را انتخاب کرد.

     ببا انتخباب گزینهShare Document  از ناحیه میانی صببفحه کالس می توان

 ت و یا با انتخاب گزینهمحتوای جبدیبدی را انتخباب و ببه اشببتراک گذاشبب     

Recently Shared .یک محتوای قبلی به اشتراک گذاشته را انتخاب کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Share Document)به عنوان محتوای آموزشی اشتراک فایل 
ر داین گزینه می توان فایلهای مختلف آموزشببی و کمک آموزشببی را  انتخاب  ببا   

و یا  PDF ،Power Pointمی تواند به صورت کالس به اشبتراک گذاشت. این فایلها  

 انتخاب شود. فیلم فایل به صورت

انبور که در تصباویر نشان داده شده است، با انتخاب یکی از روشهای ذکر شده،  مه   

فبایل مورد نظر انتخاب و پا از باز شببدن و تبدیل به فرمت قابل نمایش در سببامانه   

طوالنی بودن اک گذاشببته می شببود. (، در کالس به اشببترConvertآموزش مجازی)

یا و  فایل باالی حجمدلیل  هفایل مورد نظر ممکن است ب Convertمرحله باز شبدن و  

 باشد.سرعت اینترنت پایین بودن 

به اشتراک گزاری 

 محتوای آموزشی  

  Shareاز منوی 

  Podsدر قسمت 

به اشتراک گزاری 

   :محتوای آموزشی
- Share Document-  

-Share Whiteboard   
-Share Screen(غیر فعال)  
   

امکان انتخاب مجدد از لیست محتواهای  

    یآموزشی به اشتراک گذاشته شده قبل

به اشتراک گزاری محتوای آموزشی از منوی  

Share Document  در قسمت میانی صفحه 
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 واحد شیراز

توصبیه می شبود با توجه به ترافیک سبامانه در سباعات برگزاری کالسببها و مشکالت       

کم ترافیک در سبباعات کردن محتواهای آموزشببی، این فرآیند Share  موجود در

دیگر و قبل از برگزاری کالس انجام گیرد که با توجه به ذخیره شدن کلیه محتواهای 

Share         شبببده قبلی در کالس، در کالسببهبای آتی ببا انتخباب فبایبل از قسببمبت 

 Share History  ،)بدون مراحل آپلود  )مباب  توضبیحات نشان داده شده در تصویر

 اشتراک گذاشته خواهد شد.و تبدیل، فایل مورد نظر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به عنوان محتوای آموزشیPDF  اشتراک گذاری فایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده قبلی و    Shareفایلهای  مشخصات

، PDFمشخ   نمودن نوع فایل مانند 

Power Point فیلم و یا فایل به صورت   

 

 پاک کردن فایل منتخب از لیست

 انتخاب فایل جدید از آدرس مورد نظر 

 

لیست 

یلهای  فا

Share قبلی 

 

لیست محتواهای 

تدریا شده  

 قبلی در حافظه
Whiteboard 

 از جمله تنظیم میزان بزرگنمایی، انتقال به صفحه دلخواه، جابجایی و ... PDFابزار کنترل فایل

 

  PDF( بر روی فایلWhiteboardابزار کمکی جهت درج نشان و ترسم خبوط و اشکال)مانند 
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 واحد شیراز

 

 به عنوان محتوای آموزشیPower Point  اشتراک گذاری فایل 
 فخات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به عنوان محتوای آموزشیفیلم اشتراک گذاری فایل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  PDF( بر روی فایلWhiteboardنشان و ترسم خبوط و اشکال)مانند  ابزار کمکی جهت درج

 و ... انتخاب صفحات نمایش مرحله ای توضیحات، از جمله Power Point ابزار کنترل فایل

 

  PDF( بر روی فایلWhiteboardابزار کمکی جهت درج نشان و ترسم خبوط و اشکال)مانند 

 یم موقعیت نمایش، میزان صدا و توقف و پخش مجدداز جمله تنظ فیلمابزار کنترل نمایش 
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 واحد شیراز

 استاندارد  فرمت با تنیم آموزشی محتواهای از استفاده

با توجه به مشکالت موجود در نمایش فونتهای فارسی، نمایش انیمیشن ها و اجرای   

در خصببوص ،  توصبیه می شبود    Power Pointافکتهای مورد اسبتفاده در فایلهای 

و با فرمت  PDF ، ترجیحباا از فبایبل های    مورد نیباز  محتواهبای آموزشببی متنی 

 استاندارد استفاده شود.
  

، PDFبه منظور دسببتیابی به یک فایل کامالا اسببتاندارد با فرمت   نکته بسببیار مهم: 

به   Wordو یا    Power Pointتوصببیه می شببود در تبدیل فایلهای متنی با فرمت 

، از گزینه  PDFو انتخاب فرمت   Save as، به جای اسببتفاده از گزینه  PDFفایل 

Export  .استفاده شود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PDFبه   Wordارد تبدیل فایل روش استاند

    Save asبه جای   Exportبا استفاده از گزینه 

  PDFبه   Power Pointروش استاندارد تبدیل فایل 

    Save asبه جای   Exportبا استفاده از گزینه 

 روش استاندارد تبدیل با کیفیت باال و حجم بیشتر

 روش تبدیل با کوچکترین حجم و کیفیت کمتر
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 واحد شیراز

 (Share Whiteboard)در کالسوایت برد  صفحه اشتراک   
 در کالس باز می شببود که اسببتاد    Whiteboardیک صببفحه این گزینه انتخاب  با  

ترسببیم اشبکال و درج متن های توضببیحی، نسبببت به   می تواند با ابزار موجود ضبمن 

دیگر  وه اشببکال، خبوط ر امکان ترسببیم کلیتدریا دروس خاص اقدام کند. عالوه ب

 وس و یبا ترجیحاا  ادر انبدازه و رنگهبای مختلف، می توان ببا مب     المبانهبای ترسببیمی  

 به صورت نوشتار دست نویا نیز به تدریا پرداخت.  در این محیط قلم نوری، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )در حال حاضرغیر فعال است((Share Screen)رایانه  دستگاه صفحه نمایشاشتراک گذاری 
ر این قابلیت که در حال حاضببر به دلیل د 

ر فعال غیترافیک باالی سامانه، به طور موقت 

 گزینبه   انتخباب  ببا شببده اسببت، می توان  

Share Screen  صببفحه نمایش خود را در ،

 کالس به اشببتراک گذاشببت. این اشببتراک 

)نمایش فعالیتهای  Desktopمی تواند شامل ِ

ه(،  نانجبام گرفتبه توسببط کاربر بر روی رایا  

Windows   نمبایش پنجره های انتخابی باز(

)نمایش اجرای   Applicationsشببده( و یا 

نرم افزارهای علمی وتخصببصببی که نیاز به  

  اجرا در محیط کالس دارد(، باشد.

  PDF( بر روی فایلWhiteboardابزار کمکی جهت درج نشان و ترسم خبوط و اشکال)مانند 

  Whiteboardابزار کنترل و جابجایی بین صفحات تدریا شده در محیط 

 

ابزار ترسیم، نگارش و ویرایش  

و   Whiteboardدر محیط 

انهای  جابجایی یا حذف الم

 ترسیم شده قبلی
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 واحد شیراز

 :ضبط و کنترل جلسات کالس برگزار شده 

با توجه به احتمال فراموشبی اسباتید محترم در خصبوص ضببط کالس در سامانه       

مجازی، پا از ورود و پیوسبتن به کالس، ضبط کالس به صورت خودکار   آموزش

 (، عملیات ضبط پایان می یابد.End Mettingانجام گرفته و با خروج از کالس )

مربوط به جلسببات خاص به منظور بررسببی مشببخصببات و مدیریت برخی از امور    

و انتخاب  در منوی فوقبانی   Meetingورود ببه بخش  شببده، می توان ببا   برگزار

، وارد صبفحه مدیریت اطالعات جلسات  Manage Meeting Informationگزینه 

، به روش نشبان داده شببده در تصاویر  Recordingsکالس شبد و با انتخاب گزینه  

 زیر، جلسات ضبط شده مورد نظر را حذف کرد.

ل کا توجه به احتمال اشبتباه در حذف اطالعات و امکان ایجاد مش بنکته بسبیار مهم:  

 در سیستم نرم افزاری کاربر، این اقدام حتماا با همکاری پشتیبان ها انجام شود.

  

انتخاب جلسات ضبط شده 

 مورد نظر جهت پاک کردن
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 واحد شیراز

 نحوه ورود به کالس به عنوان مهمان: 

اگر به هر دلیلی، افراد متفرقه)دانشببجو یا اسببتاد( به غیر از اسببتاد، پشببتیبانان  و یا   

 دانشببجویان تعریف شببده درکالس، متقاضببی شببرکت در کالس مجازی باشببند،   

ه عنوان بو صرفاا با نظر مثبت و تکیید استاد درس و با توجه به مراحل زیر  ندمی توان

 .نندمهمان جهت ورود به کالس مجازی مورد نظر اقدام ک
 

  منوی ورود بهMeeting در قسمت منوی فوقانی 

  گزینه  انتخابManage Access & Entry 

  گزینه  انتخابInvite Participants 

  از کادر باز شدهیا لینک کالس مجازی نشان داده شده  آدرسک ی کردن  

 یگرداز طری  پیامک یا پیام رسان برای فرد مورد نظر  ارسال آدرس یا لینک 

  توسط مهمانلینک کالس مجازی در مرورگر ورود 

 نام و نام خانوادگی خود به کالس مجازی مهمان با ثبت  ورود 

  تاداستکیید ورود مهمان به کالس مجازی توسط 
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 واحد شیراز

 نحوه نظرسنجی در کالس(Poll): 

  اسببتفاده Pollاز گزینه  کالس در حاضببر افراد از سببنجی ظربه منظور انجام ن

  زیرطب  مراحل  ،مجازی کالس در سببنجی نظر یبک  ایجباد  برای .شببود می

 اقدام می گردد:

  قسمتابتدا باید در Question، کرد تایپ را خود نظر مورد سؤال. 

 قسمت در Answers،  ودش تایپ سبر یک در پاسخ های گزینه از یک هرباید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب می شود:  از منوی کشویی فوقانی یکی از حاالت زیر 

 گزینه روی کشببویی منوی اگر Multiple Choice باشببد، داشببته قرار  

ه ب را جیسببن نظر Pod ،کاربران و بوده جوابی تک صببورتبه  سببنجی نظر

 .دید خواهندنشان داده شده در شکل زیرتصویر  صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

نگارش پاسخهای مورد نظر به صورت  

 جداگانه و هر یک در یک سبر

 سوال مورد نظر  

 در نظرسنجی

 انتخاب نوع پاسخگویی  

 در نظرسنجی
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 واحد شیراز

 گزینه روی کشببویی منوی اگر Multiple Answers  باشببد، داشببته قرار  

ه ب را سببنجی نظر Pod ،کاربران و بوده چندجوابی صببورته ب سببنجی نظر

 .دید خواهندنشان داده شده در شکل زیر صورت تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وی گزینه با کلیک بر رOpen ،Pod   .نظر سنجی ایجاد می شود 

 گزینه روی بر مستقیم، صبورت ه ب آرا دیدن به تمایل صبورت  در View Votes 

 .نمایش داده شود تفکیک به ارسالی آرای همه تا کرده کلیک

 

 

  

 

  (نحوه پرسش و پاسخ در کالسQ & A): 

کمک  Pod یک عنوان به  Q & Aخ می توان از به منظور انجام پرسببش و پاسبب  

 ابتدا نظر، مورد رسشپ بیانو  Podاین  انتخاب از پا آموزشبی مفید استفاده کرد. 

 رج د را صببحی  پاسببخو  نموده کلیک پنجره)مباب  تصببویر( پبایین  کبادر  در

 پاسخ ارسبال  جهت Send Privately گزینه روی بر کلیک با سب ا . خواهیم کرد

 پرسش هم زمان نمایشهت ، جSend To All گزینه یاد نظر رمو پرسش تندهفرس به
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 واحد شیراز

  همچنین. کنید ارسببال را خود پاسببخ کالس، در حاضببر کاربران همه به پاسببخ و

 .کنید حذف مورد نظر خود را  پرسش ،Delete دکمه روی بر کلیک با توان می

،  Assign Toدر پنجره، گزینه موجود  کشببویی منویدر به ذکر اسببت که الزم   

 نبود اسبتادی  چند صبورت  در) خاص اسبتاد  یک به پرسبش  یک تخصبی   جهت

  محدودی دارد. کاربرد که ( می باشدمجازی کالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروج از کالس مجازی: 

      پا از اتمبام کالس درس مجبازی، ببه منظور اتمبام کالس و خروج از محیط

در قسببمت منوی فوقانی و انتخاب  Meetingمنوی با ورود به کالس مجبازی،  

خارج شببده و با بسببتن پنجره   درس مجازی ، از کالسEnd Meetingگزینه  

Adobe Connect.مراحل برگزاری درس مورد نظر خاتمه می یابد ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای همه همکاران گرامی

 مورد نظرپرسش اسخ به فرستنده پارسال 

 همه افرادپاسخ به پرسش و ارسال 

 


