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ورود به کالس مجازی :
د، لینک درصورتیکه نرم افزار ورود مورد نظر را در قسمت آدرس بار وارد نما یا همان IEابتدا از طریق مروگر وب .۱

.می شودارائهAdd-inاتوماتیک لینک دانلود صورتبالزم نصب نباشد 
د، openیا download وInstall Applicationمی بایست روی .۲ آدرس ieمجددا از طریق مروگر برنامه، بعد از نصب کلیک نما

)F5(با کمک کلید.و یا همان پنجره باز را رفرش نمائیدورود را تایپ کنید
کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد نمائید.Registered Userگزینهبعد از باز شدن پنجره مشابه زیر روی .۳

و دوبار رمز جدید دلخواه را وارد oldیکبار رمز عبوری قدیمی،پیام تعویض پسورد نمایش داده شدصورتیکه در ،مرحله بعددر .۴
فرمائید.

راهنمای سریع آموزش وب کنفرانس برای اساتید (میزبان)

sss
Note

sss
Textbox
ترجیحا از مرورگر گوگل کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید
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به اشتراک گذاری صدا
شود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس، تست صحت میکروفون و توصیه می.۱

را بزنید و Meeting >>> Audio Setup Wizard(از طریق منوی اسپیکر را انجام دهید.
)را طی کنیدآنمراحل 

ک کرده تا به یکروفون کلیکون میآید رویتوانیارسال صدا میبرابعد از اتمام مراحل ،.۲
ن نبا فشردن یرنگ سبز در آمده و فعال شود همچن یممیکروفون کنار فلش رو به پا

آن یو از درست) Adjust Microphone Volume(گزینه م یآنرا تنظید قدرت صدایتوان
د. اطمینان حاصل نما

آن اطمینان داشته بودنروشن می بایست از جلسهحاضر در برای شنیدن صدای افراد.۳
رنگ سبز خود مطمئن باشید(صدای اسپیکر میزان از و هست) فعالش فرض ی(بصورت پ

بودن است)غیرفعال ایانگر فعال بودن و رنگ سفید نشاننم

به اشتراک گذاری تصویر
دکلیکStart My Webcamبر روی آیکن وبکم و یا گزینه بایستبرای به اشتراک گذاری تصویر می.۱ نما
تا تصویر شما بصورت زنده پخش شودکلیک کرده Start Sharingدر صورت ارائه پیش نمایش بر روی گزینه .۲

نخورده Preferencesدر قسمت Webcam PreviewDisableدر صورتیکه تیک گزینه البته (
باشد تصویر به محض کلیک کردن ارسال می شود)

مجدد آن وبکم ، برای فعال سازیدر صورت بسته شدن پاد.۳
videoو یا گزینه تصویربر روی پاد میتوانید از طریق منوی 

د. کلیک نما

)Attendees pod(لیست افراد
در این پاد قابلیت مشاهده تعداد دانشجویان، امکان چت خصوصی، امکان .۱

ر کاربری و دسترسی صوت و تصویارائه  ر به افراد، امکان اشتراک گذاری، تغ
وجود دارد.... 

د یتوانینشانگر ماوس را نگه داشته سپس منظرفرد موردبرای این منظور روی
دینه مربوطه را انتخاب نمائیگز 

ها شما می توانید از قسمت سمت ابل ذکر است که همانند مابقی پادق·

شرفته همان پاد یپتنظیمات به ) (هر پاد، طبق آیکونباالی راست 
د.یدا کنیپرسیو ...) دستینجا اخراج کاربران از کالس مجاز ی(مثال در ا
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)Chat(ی متنیگفتگو
ر سایز و رنگبرای گفتگوی خصوصی یا عمومی از این پاد استفاده می شود. قابلیت تغ

نیز ممکن است.

اشتراک گذاری
به اشتراک شما قابلیتShare My Screenدر صورت انتخاب در پنجره ظاهر شده .۱

و همچنین به اشتراک گذاری پنجره )اجرادر حال برنامه های (گذاری دسکتاپ 
.فعال را خواهید داشت

ن کلیک کنیداسنادجهت به اشتراک گذاری .۲ Shareو بروی مثلث رو به پا
Document را انتخاب کرده و در پنجره باز شده رویBrowse My Computer

د حال را و ... PDF , MP4فایلهای استاندارد از قبیل می توانید فرمتکلیک نما
آپلود کنید 

: نکته
تبدیل گرددpdfبه ست ابتدایبایمحتما جهت نمایش درست فونت PPTفارسی فایلهای پاورپوینت ·
رات آن پاورپونت جابجایی صفحات شرکت کنندگان هنگام جهت مشاهده Syncگزینه · فعال باشدمی بایست و تع

ر حالت یا وضعیت تغ
ر حالت و یا نشان دادن وضعیت خاصی به افراد دیگر می توانید وضعیت خود به منظور تغ

ر دهید. را تغ
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podsاستفاده از 
ضروری podsه از تمامی قابلیت های مربوط به این سامانه، آشنایی با گزینه برای استفاد

دید میتوانید از این قسمت دوباره آنرا ظاهر کنیکردیکه پنجره را مخفیمثال در صورتاست.
... را داشته ین صفحه نظرسنجی صفحه اشتراک گذاری، چندینچندد یا اگر خواستیو  و 

د.یک نمائینه مورد نظر کلیگز ید بر رویتوانیم، باشید

»اشاره می کنیمآنر زیر به معرفی قسمتهای مختلفد«

Share podsاضافه کردن ابزار
یک پاد Pods >>> Share >>> Add new shareشما میتوانید با انتخاب 

د. یاضافه کندیا تخته سفیو جدید به منظور اشتراک گذاری محتوا

Note Podادداشت یصفحه 
ران در جلسه است.ور یادداشت گذاشتن مطلبی برای حاضاین پاد به منظ

مقدور است.addقابلیت استفاده از چند یادداشت با انتخاب گزینه 

)Attendees & Video Pod(لیست افراد و تصویر
در صورتی که مطابق شکل تیک کنار این دو آیتم مشخص باشند

کدام از این دو آیتم در صورت کلیک روی هراین دو پاد فعال هستند.یعنی
د.(مخفی)آنها را غیر فعالمی توانید و یا فعال نما
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Files pod
الزم است با فعال برای اینکارتوانید یک یا چند فایل را برای دانلود کردن در اختیار باقی افراد قرار دهید.با استفاده از این پاد شما می

فایل خود را آپلود کنید.upload fileکردن این پاد و یا اضافه کردن پاد جدید و انتخاب گزینه 

Poll podپاد نظرسنجی
این پاد به منظور ایجاد نظرسنجی و یا یک سوال چند جوابی 

شما تنها کافیست سوال مورد نظر را تایپ طراحی شده است.
openگزینه های پاسخ را به ترتیب و زیر هم تایپ کرده وکرده و 

ید پاسخ ها و شخص شما میتوانبعد از اتمام کار،.بفشاریدرا
د.مشاهدهview answerپاسخ دهنده را با انتخاب  نما

Manage pods
ر نام داده و  شما از این قسمت میتوانید پاد ها را تغ

استفاده ماندن آنها را حذف یا در صورت لزوم و بی
کنید

شودیشنهاد میپانجام این کار قبل از شروع جلسه 
ترافیک باند و یپهناباز بودن پادهای زیاد چرا که 

کند یاشغال ممحتوا کامل ارگذاری کاربران را تا زمان ب
گذارد.یممنفی ر یسرعت آنها تاثیو بر رو

د.کلیک کرReset Layoutsبر روی گزینهLayoutsاز منوی میتوان صفحه به حالت اولیه کلی ابزار وجهت برگردان چیدمان توجه:
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)Record(ضبط کالس
Recordنه رکوردیگز لم وجود دارد لذا با انتخاب یبصورت فخیره کردن کالس امکان ذ

meetingیاز منوMeeting ضبطحات، میتوانید شروع به یوارد کردن نام و توضباو
د. نما

بایست آیکون ذخیره سازی فعال باشد. سمت راست صفحه میباال و در 
.هم امکان اتمام ذخیره سازی وجود داردبه همین طریق

د:یر اقدام نمائیز جهت دسترسی به فایلهای ضبط شده و دانلود آنها از مسیر 
Recordingsتب ید بر رویرا زده و در پنجره جدMeeting >>> Manage Meeting informationیاز منویدر داخل کالس مجاز 

دد نمایکل

نوع فرمت، از ید و مراحل آنرا را تا آخر مطابق به نیرا انتخاب نمائMake Offlineکرده و کیکلActionsنهیگز یسپس بر رو
ن صورت یل کالس رکورد شده بصورت آنالینکه تبدی(با توجه به ادیآنرا مشخص نمائیره ساز یر ذخیو مسد نمایطلم یت فیفیک
د.)یکنminimumآنراا یقرار داده و backgroundد آنرا دریتوانیان جلسه پنجره باز باشد که میست تا پایبایرد میپذیم

باز باشدآنplugin accessیشده باشد و دسترسستم نصب یسیحتما بر روAddinستیبایلها میافت فایدر یبراتذکر:
شود را یساخته میآن که بصورت تصادفURLد کرده تا یعنوان جلسه ضبط شده کلید بر رویتوانیممشاهده بر خط یبرا
دیافت کنیدر 
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یروبروک یشکل ابتدا تست مطابق یباید میعموم کاربران آزاد کنیرا براکالس ضبط شده برخط شینمادیکه بخواهیدر صورت
دیک نمائیکلAccess Typeیمربوطه را زده و بر رویکالس مجاز عنوان 

دیرا بزنsaveف کرده و دکمهیآن تعر یک رمز عبور برایرا زده و Set Passcodeکیرا انتخاب کرده و تPublicنه یدر پنجره بعد گز 
در آمده باشد.یبصورت باز و نقره است شکل قفل از حالت بسته زرد رنگ یبایحال م
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تذکر مهم :

م،یرسانیرا به اطالع میرکورد شده ، نکاتیهالیو فانیآنالیکالس هایدر زمان برگزار یبه منظور کاهش مشکالت احتمال

.دمانیار یسیبهتر سروهئما را در ارانیاحتمال وقوع مشکالت را کاهش داده و همچنلیکامل نکات ذتیکه با رعامیدوار یام

کــالس یو از برگزار دکابل به شبکه متصل نماقیلپ تاپ خود را از طر ایو وتریکامپستیبایحتما میکالس مجاز دیاسات.١

یهانترنتیو کاربران از ادیگردد اساتیمشنهادیحتما پیشرکت ادوبهی. مطابق توصندینمایخوددار میسیارتباط بلهیبوس

.ندیمناسب است) استفاده نماهیثانیلیم٥٠کمتر از میتانگیبرخوردار هستند (پیشتر یبیدار یکه از پاADSLمانند یکابل

محتــرم جهــت دیگــردد اســاتیمشنهادی، پSCORMو AICCمانند یکیموجود در مبحث آموزش الکترونیطبق استانداردها.٢

و اســتفاده در هئــقابــل ارایهــالیدر قالب فاجلسات را قبل از کالس ویزشآمویویتر جلسات، محتوا و سنار نهیبهیبرگزار 

.ندی) آماده و آپلود نماPDF, JPG, JPEG, GIF, PNG, MP3, MP4نرم افزار (طیمح

احتمــال گــریدی. استفاده از نرم افزارهادجهت نوشتن استفاده نمایبرد ادوبتیحتما از تخته واستیبایکالس مدیاسات.٣

.دینمایرا دشوارتر میابیبیو عیبانیکرده و امر پشتشتریکالس را بیرکورد شده لیبروز مشکالت در فا

(جهت لیفایبه اشتراک گذار رینظیی. کاربردهادجلسات استفاده نمایفقط و فقط به منظور برگزار ،یکالس مجاز طیاز مح.٤

موارد، باعث کاهش لیقبنیکاربران و از ایمدت کالس ها جهت دسترسیاز گذاشتن طوالن، بنکهایلیدانلود)، به اشتراک گذار 

کند.یرا با اختالل مواجه میدر مواقع ضرور یبانیپشتگردد و قطعا یمستمیسییکارا

و منابع نترنتیکه از ایینرم افزار هاریو سایضرور ریغیوب کنفرانس از بسته بودن نرم افزار هاسیدر هنگام استفاده از سرو.٥

.دحاصل نمانانی) اطمTelegram, Whatsapp, Gmail, Widows Update(ندینمایاستفاده مستمیس

شــنهادیلذا پباشد،یساعت م٢یالقهیدق٣٠ساعت و ١مدت زمان جلسات رکورد شده، نیتر نهیبه،یهمانند جلسات حضور .٦

کــرده و دوبــاره Stopســاعت، رکــورد را ٢هــر انیــدر پاشــتر،یســات بــا مــدت زمــان بجلیبه برگزار ازیدر صورت نگرددیم

Startبــازپخش جــهیکمتر کرده و در نتزیرکورد، حجم جلسات رکورد شده را نلیفایبکه عالوه بر کاهش احتمال خراد،نما

.ردیگیصورت معتریسر 

ینهیزمان کالس گز یجلسات، در انتهاان محترمبانیپشتایدیاسات،رکوردحیصحیرهیبه منظور ذخگرددیمشنهادیحتما پ.٧

End Meetingیرا از منوMeetingننمایند.اکتفا کالس مجازی پنجره بستن به تنها و ندیانتخاب نما

در نظر داشته باشید که عدم رعایت نکات فوق ممکن است در کوتاه مدت مشکل خاصی را از نظر کاربری ایجاد ننماید اما قطعــا در 
.ادامه، استفاده از سرویس را دچار اختالل می نماید

شاد، پویا و توانا باشید


