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 ؟ ستیکالس مجازي چ

  .افتیحضور   آن در توان یم باشد داشته وجود نترنتیا که ییفضا هر در که است ینترنتیا فضاي در آدرس کی قتیحق در مجازى کالس

 کالس در .دهدیم قرار کاربرانش اریاخت در تريجذاب  و ادیز اریبس هايتیقابل عالوه به را حضوري کالس هايتیقابل تمام مجازي کالس

 استاد و سوال بپرسد  تواندیم آموز  دانش .دارد وجود برد ت یوا و اهیس  تخته. دارند وجود معلم و آموز  دانش حضوري کالس همانند مجازي

 .دینما برآورده را کالس کی ازین مورد ازهايین تمام و دهد پاسخ

 کرد؟  شرکت ي مجاز يها  کالس در توان  ی م یی ابزارها  چه با

 زي یروم وتریکامپ

 لپتاپ

 پدیآ و تبلت

 ل یموبا

 :مجازي  کالس  اى یمزا

 ي حضور  کالس به نسبت ترن ییپا اریبس ينهیهز 

 کالس  در یآموزش يمحتوا و دیاسال شینما نظر از هاکالس ي برگزار باالتر تیفیک 

 کالس به باره نیچند دادن گوش ای مشاهده و هاکالس بودن ضبط قابل 

 معلمان  سیتدر روند  بر هاخانواده نظارت تیقابل با 

 یلیتحص امکانات از کجا هر در آموزان دانشو استفاده  ییایجغراف تیمحدود وجود نداشتن 

 زمان از موثرتر استفاده  و هانه یهز کاهش نتیجهدر و استاد و آموزان دانش آمد و رفت بهعدم نیاز  

 نفس  به اعتماد شیافزا و بودن مجازي  لیدل به کالس مباحث در  آموزان دانش مشارکت شیافزا 

 آموز  دانش بودن حاضر از و اطمینان ابیغ  و حضور امکان  و کالس در آموزان دانش  یتمام یاساممشخص بودن  

 :مجازي کالس ف یتوص

 د.یباش داشته يمجاز  کالس از يشتریب درک دیتوانیم ریز فاتیتوص با یول باشد ناباورانه یکم تانیبرا دیشا

 یبصورت گفتگو به یگروه و ي انفراد بصورت  هم با یحت و دینی بب را  آموزان دانش گرید دیتوان یم دیشویم کالس وارد که یزمان 

 د.ینشو استاد و کالس مزاحم و دیبپرداز يریتصو و یمتن ،ی صوت

 مثال عنوان به  دیشو برخوردار  گذاردیم ار یاخت در استاد  که یامکانات یتمام از  زنده بصورت د یتوانیم شما استاد سیتدر زمان 

 داشته خود همراه شهیهم و دیینما رهی ذخ خود يبرا  را جزوه نیا دیتوانیم شما و گذاردیم شی نما به را  یآموزش جزوه کیاستاد  

 د.ین یبب را آن خود لیموبا در یحت و دیباش

 داشت.  دینخواه یزمان تیمحدود و دییفرما  مشاهده یمکان و جا هر و روز شب، در را شده ضبط يها لمیف دیتوانیم شما 
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 :کالس  در  حاضر ان یدانشجو ای و آموزان دانش  ست یل

 .شد خواهد داده شینما کالس نیحاضر ست یل در شما اسم کالس در ورود از پس

 : سوال  طرح ا ی صحبت  ي برا دانشجو  ا ی آموز  دانش گرفتن  اجازه 

استاد،   دییتا از پس که است گرفتن اجازه حال در که گرددیم ظاهر یآدمک او نام روبروي باشد داشته یسوال پژوه دانش که یصورت در

 شود.یم لیتبد کروفونیم شکل به اجازه عالمت دییتا از پس که دی نما مطرح را خود سوال تواندیم و شده فعال شخص  آن کروفونیم

 ی: متن گفتگوي 

باکس   در را  خود امیپ  دیتوانیم یمتن بصورت  یصحبت ای و  سوال هرگونه طرح  براي . باشد یم،  Chatپنجره   ، پنجره نیتر کاربرد پر

 د بصورت یتوانیم یحت .باشد تیرو قابل کالس افراد  همه  براي  شما امیپ  تا دیبفشار را  Enterد  یکل سپس و  دیینما پیتا شده مشخص

 یید. نما ارسال امیپ  پژوهان دانش گرید ای و استاد به یشخص

 : مجازى کالس  به ورود 
از   و کنند انتخاب  را  مربوطه  درس شوند، دینو وارد خود پسورد  و  وزری ق یطر از ابتدا انیدانشجو  است الزم مجازى  کالس به  ورود جهت

 کند درمى نییتع نیآنال ىجلسه  کی  برگذارى جهت را کالسى درس استاد که هنگامى  .کنند انتخاب را کالس قسمت هاماژول قسمت

 .دیشو مجازى کالس وارد کالس نک یل روى  کردن کیکل با ت.اس دسترسى قابل انیدانشجو براى  کالس ن یا مقرر زمان
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 (1کالس)بخش طیمح  با  یاجمال  یی آشنا

 باشد: یم ریز هايبخش شامل کالس طیمح که د،یی نمامى مشاهده را کالس طی مح ن،یآنال کالس به ورود از بعد

 Attendeesکنندگان  شرکت .1

 ابزار  نوار .2

 Notesها ادداشتی .3

 Chatی متن گفتگوي .4

 Filesها لیفا .5

 Shareها گذاري  اشتراک .6

 .شد خواهد داده حیتوض ماتیتنظ یمابق انتها در و میپردازیم کالس نیا هاي بخش  حیتوض به ب یترت به که

 شرکت کننده ها

 

Attendees  :پنجره شرکت کنندگان 

 باشد:  یم گروه کاربري سه شامل دهد،که یم نشان را آنان یاسام و کالس در  حاضر افراد تعداد که  کنندگان شرکت ستیل شامل
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Hosts دیاسات و ناظران ، کارشناسان  :رانیمد 

 صدور ها، کالس انیپا و شروع از اعم کالس کامل تیریمد

از  .... و  کاربران اخراج کاربران، به  صوت  به یدسترس اجازه

 یم کالس ریمد تنها و باشد یم ریمد کاربران هاي یدسترس

 از کاربري و دیینما عوض را کالس نیحاضر تیوضع تواند

 .دینما منتقل گرید گروه به ک گروهی

Presenters  ها  اریاستاد و دیاسات  :دهندگان ارائه 

 ی هاي کاربران ارائه دهنده می باشد. ، صوت از دسترس گذاري  اشتراک طیمح ها، ل یفا تیریمد از  اعم کالس کنترل

Participants مهمان کاربران و پژوهان دانش  :کنندگان شرکت 

 ،کالس، صوت  دنیگذاري،شن اشتراک طیمح مشاهده ل،یفا دانلود  Chatی  خصوص و  یعموم بصورت یمتن گفتگوي  کالس، در  حضور 

 .باشد یم بخش نیا کاربران يها یدسترس از یصوت يگفتگو کالس ریمد اجازه درصورت و ینظرسنج در شرکت

 

 ابزار  نوار 

 باشد:  یم موجود ریز امکانات بخش نیا در

 کالس  در کردن صحبت کروفون(: جهت یم قی طر از )صوت

 کالس  در خود ری تصو گذاري اشتراک کم(: جهت وب ری)تصو

براي:   گرفتن  براي اجازه  میکروفن  از  میخواهند  کاربران  چنانچه 

 ارائه مطالب خود استفاده نمایند. 

 يشتر یب ماتی تنظ زین ابزار نوار در  Meetingي  منو قیطر از

 .دارد وجود زین

 صوت: گذاري  اشتراك 

 عالمت دنیبا د  کالس در رحاضرانیسا و  استاد کند صحبت تقاضاي استاد از تواندیم نهیگز کمک با تیوضع منو قیطر از کننده شرکت

 حالت نیا در کند را فعال او براي صحبت امکان و ردیبپذ را وي درخواست است ممکن ریمد . شوند یم وي درخواست متوجه نام کنار

 از پس . دهد انجام کالس در خود را کروفونیم و صدا اشتراک جهت الزم ماتیتنظ بتواند تا گرددیم فعال وي براي نهیگز ابزار نوار در

 .شد قطع خواهد وي کروفونیم استاد میتصم با و شودیم وصل کننده شرکت کروفونیم ریمد دییتا
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 صدا تا دییک نمایکل کونیآ نیا يرو مجدد خود صحبت  انیپا از پس صدا،  شدن اکو ای صدا  شدن و وصل قطع از ي ریجلوگ برايتذکر: 

 .نگردد پخش کاربران هیبق صحبت نی ح در شما کروفونیم ي

 يکاربر نام يدرجلو چشمک زن بصورت کروفونیم کونیآ . دی نما استفاده یصوت يگفتگو از نیآنال کالس در يکاربر ای و استاد یصورت در

 .شد خواهد داده شینما

 ( 2کالس)بخش طیمح  با  یاجمال  یی آشنا

 گام(:  5) صوت تست

 nextبازشده بر روي   پنجره در و دیبزن را  Audio Setup Wizardي   نه یگز ابزار نوار در  meetingنه  یگز از صوت اتصال تست  جهت

 کلیک نمائید. 

 
 .دیینما ک یکلnextروي بر سپس و دیینما انتخاب را خود کریاسپ مرحله نیا در (کریاسپ اول)انتخاب گام
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 صوت(:   پخش )تست گام دوم

 Nextاز سمت سامانه بصورت آزمایشی صوتی براي شما پخش می گردد و در ادامه بر روي   Play Soundدر پنجره باز شده بر روي 

 . کلیک نمائید 

 
 دکمه روى  دینان نداریاطم خود کروفونیم انتخاب  از  اگر  .دیکن انتخاب را  خود  کروفونیم مرحله  ن یا درکروفون(: یم  سوم)انتخاب گام

 .کند انتخاب  را کروفونی م شفرضیپ  صورت به خود کانکت ادوبى تا دیکن کیکل Nextى 
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نموده و در انتها کلیک نمائید و صداي خود را جهت تست ضبط  Recordدر این مرحله بر روي صوت(:   پخش و چهارم)ضبط گام

 نمود. خواهد پخش را شما خود صداي سامانه Recording play صداي خود را با کلیک بر روي

 
 یم باشد قطع یم پخش حال در کالس طیمح در که ییها صوت یتمام  Test Silenceروي  بر کیکل ( باسکوت آخر)تست گام

 .گردد

 

 

 

 



 

 

 

 واحد فنایرو اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 10

 
 

 
 

 نکات:

 اتصواالت در صوورتی که و دیینما یبررسو انهیرا داخل از یصووت لیفا پخش با را خود کریاسوپ ، دیدینشون را یصووت مرحله که یصوورت در-

 نصوب را ازین مورد افزارهاي نرم نسوخه نیآخر و بسوته را خود مرورگر کامل بطور بود، مشوکل بدون و دیگرد یبررسو انهیرا داخل از شوما

 د.یشو سامانه وارد دوباره و دیینما

 ندوزیوی داخل هاي برنامه از و دیینما یبررسو را خود اتصواالت ، نشود پخش ای و ضوبط شوما صووت چهارم مرحله در که یصوورت در

 .دیینما تست را خود کروفونیم
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 (3)بخش کالس  طیمح  با  یاجمال  یی آشنا

 .میکنیم دنبال افزار نرم نیا از گريید بخشهاي یمعرف با راAdobeConnectپنل  یمعرف بحث ادامه

 کالس  در  تی وضع ریی تغ

 .شد انیب تیوضع شینما و گرفتن اجازه عنوان تحت بخش نیا ابزار نوار امکانات یمعرف در

 کند. یم جادیا کالس در حاضر فرد تیوضع در يرییتغ واقع در که دارد وجود نهیگز نیچند بخش نیا در

 

 .باشند داشته را کالس در صحبت درخواست ریمد از  Raise Handنه یگز انتخاب با توانندیم کنندگان شرکت

 يو و شوودیفعال م دهنده درخواسوت يبرا کردن صوحبت امکان حالت نیا در کند قبول را يو درخواسوت تواندیم لیتما صوورت در ریمد

 .ردیگ بهره یژگیو نیا از تواندیم امکانات داشتن صورت در

 نیا از .را دارد کالس در گان کننده شورکت يبرا کروفونیم کردن فعال امکان ریمد هم باز زین ندهد درخواسوت دانشوجو اگر یحتنکته:  

 .برد بهره کالس در پرسش در تواندیم یژگیو

 شورکت کنندگان نظر عیسور اریبسو بتواند ینظرسونج نیا در که باشود داشوته ینظرسونج کی بخواهد کالس در اسوت ممکن اسوتاد نیهمچن

 ای مخالفت ایموافقت  انیدانشوجو و کند مطرح چت ای کردن صوحبت با را سووال نیا تواندیم ي و بداند مخالفت ای موافقت بر یمبن را
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 کننده شورکت و ارائه دهنده ر،یمد(افراد هیکل کنند اعالم away stepا  ی  Disagreeا  ی  Agreeت یوضوع انتخاب با را خود بودن ممتنع

 .ندینما ثبت منو نیا قیطر از را خود نظر توانندیم یهمگ)

 شود.یداده م شیکالس نما در حاضران و کاربران هیکل به view status Attendedت یوضع شینما بخش در افراد تمام نظر جهینت و

 یتمام نظرات به شینما نیوهمچن جینتا اعالم و ییپاسوخگو سورعت در شود خواهد انیب ادامه در که ینظرسونج با امکان نیا تفاوت:  نکته

 است. کاربران

 

 روال کندتر شدن ای آموزش امر در عیتسر تقاضا ییدانشجو و باشند متن درج و بحث حال در دائم انی دانشجو چت منو در است ممکن

 رایز کنندیم اعالم  SlowDownو    SpeedUpت  یوضع انتخاب با عی سر اریبس را خود درخواست حالت نیا در باشند داشته  را آموزش

 و تی وضع درخواست  نیا شینما کند. را مشاهده ان نتواند ر یمد و شود گم کاربران  انیم يامهایپ  چت پنجره در  ي و يتقاضا است  ممکن

 .شودیداده م شینما کاربران  هیکل به  دانشجو نام کنار حاضران  شینما بخش در دانشجو

 .رندیگ بهره توانندیم کالس در حاضر افراد ازین مواقع در زین Applauseو   Laughterت یوضع دو از

 است  شده دهید تدارک Clear Statusنه یگز تیوضع  از خروج و کردن پاک جهت

 :Notesها  ادداشت ی پنجره  -3
 به یفقط دسترس کاربران ند،ینما ثبت کاربران  به یرسان اطالع  جهت را یمطالب دهد یم اجازه کارشناسان ای و استاد به پنجره نیا در

 و  نموده درج متفاوت قلم نوع  و زیسا و رنگ نظر  از را مطالب توانیم پنجره نی ا در .دارند را پنجره نیا شینما

 هستند. شده درج يادداشتهای گر مشاهده تنها کاربران
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 Chatی متن گفتگوي  پنجره  -4
 نیا از جهت استفاده .باشد یم کاربران و دیاسات ، رانیمد از اعم کاربران نیب یخصوص و یعموم بصورت یمتن گفتگو جهت پنجره نیا

 د.یبزن را Enterو دکمه  پیتا را خود دلخواه متن سپس ، دیکن ک یکل داده قرار شده مشخص کادر يرو بر را موس گر اشاره امکان

 
 ) شکل مانند (دیده یخصوص چت خواست  در و رفته نظر مورد کاربر نام يرو یخصوص چت از استفاده جهت
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 .شود کیکل Everyoneسربرگ  يرو  بر یمتن ي گفتگو  پنجره در یعموم یمتن يگفتگو  حالت به بازگرداندن جهت

 
 Filesها  ل ی فا پنجره  -5

 در دانلود کاربران جهت  را یلیفا تا است ازین ندارد دانلود امکان و دهدیم شینما کاربر  به را  مطالب تنها که  مطالب اشتراک بر عالوه یگاه 

 صورت به را  نند و مواردیبب را شده اپلود يلهایفا توانندیم زی ن حاضران . دینمایم فراهم را امکان نیا لیفا پنجره .میده قرار انها اریاخت

 .دینما دانلود  کجای را موارد هیکنارکل منو از و ای کنند یانتخاب دانلود

 
 : Shareگذاري   اشتراك  پنجره  -6

 توانندیم کنندگان تنها شرکت هیکل و بگذارد اشتراک به کنندگان شرکت يبرا را کالس در ازین مورد تواندیم مطالب کالس ریمد ای و استاد

 صفحه اشتراک باشد دیتخته سف شی نما و ای صفحه ای مستندات تواندیم شده اشتراک موارد نیا . د نینما  مشاهده را شده اشتراک لها یفا

   .رودیم کار به ... و افزار نرم شینما جهت معموال شینما

 .است شده گرفته نظر در یسنت  آموزش ستمیس و تخته يرو متن درج جهت دیسف  تخته باشد و ... و جزوه تواندیم مستندات
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 کند. ی م مشاهده را یاشتراک اطالعات صرفا و ندارد یدخالت کننده شرکت شده گفته موارد یتمام در

 

 (4)بخش کالس  طیمح  با  یاجمال  یی آشنا

 م.یهست خدمتتان در را AdobeConnectپنل  یمعرف اخر بخش قسمت  نیا در

 

 

 پاسخ  و  پرسش پنجره 
 حالت نیا سوالها در  یبرخ ماندن پاسخ یب و یانسان ي خطا امکان.است سخت اریبس  چت پنجره ق یطر از حاضران  يپرسشها هیکل تیریمد

 پرسش کنندگان توانندیشرکت م هیکل . گرددیم هیتوص پاسخ و پرسش پنجره از استفاده يموارد نیچن در جهت نیا به است ادیز اریبس

 پاسخ ای کنند ان یب یعموم یرا به صورت پاسخ توانند یم و کنندیم مشاهده را  ها پرسش ن یا کالس دهندگان ارائه و ران یمد. ندینما درج

 .ندینما درج پرسشگر يبرا یخصوص

 و رانیر مد یحالت سا نیا در . دهند ارجاع گرید يا دهنده ارائه ای ریمد به را یخاص پرسش توانندیم دهندگان ارائه و رانیمد نیهمچن

 .داشت نخواهند را پرسش يبرا پاسخ درج امکان دهندگان ارائه

 :است ریز صورت به  پرسش درج پنجره
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 ؟  م یکن برطرف  را یس ینو یفارس  مشکل  مجازي هاي  کالس در  چطور 

 راهکاري میقصد دار نوشتار نیا در. است همراه یاشکاالت با  chatبخش   در کانکت ادوب در یفارس حروف دیهست  مستحضر که همانطور

 استفاده کنند.  Chatچت  بخش در یفارس حروف از بود خواهند قادر کاربران آن توسط که میده ارائه

 .دیینما نصب را  ر یز افزار نرم هست ازین مشکل نیا حل براي

 ی فارس بوردیک

 دینخواه حروف یختگیر بهم بابت از یمشکل ندوزیو یپیتا حروف عنوان  به دیجد یفارس حروف و  بوردیک  انتخاب با افزار  نرم نصب از پس

 .داشت

 د. یینما استفاده shift+altی بیترک يها دیکل از دی توانیم بوردیک حروف ریی تغ يبرا

 

 ؟  می کن برگزار نی آنال یسنج  نظر خود مجازي  کالس در  چطور 

 م. یینما اندازه راه خود کانکت ادوب نیآنال ای يمجاز کالسدر  یسنج نظر کی میدار قصد آموزش نیا در

 را می زنیم: Add New Pollي  نهیگز و شده وارد کالس در Hostکاربر  یدسترس سطح با ر یز ریتصو همانند یسنج نظر جادیا يبرا
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 را یسنج نظر  نوع   3مرحله نیا در

 یمقتض به که میکن  يانداز راه میتوانیم

 .کنید انتخاب را  آنها دیتوانیم خود ازین

 Multipleیعنی   نخست حالت ما

Choice میکنیم.  انتخاب را 

 

 

 

 

 

 
 : می کنی م دلخواه يها نهیگز و سوال طرح  به اقدام ریز شکل مانند و

 يبرا ینظر سنج تا میزنی  م را  Openي   نهیگز تینها در و میکنی  م وارد خط ک ی نهیگز هر ي ازا به را ها  پاسخ و ییباال لدیف در را  سوال 

 شود. گذاشته شینما به نیآنال کاربران
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 :باشدیم ریز شکل به شودیم گذاشته شینما به کاربران يبرا یآن طور به که يزیچ

 
 .شودیم ش دادهینما  Hostکاربر   براي ر یز شکل  به که طوري  داده رییتغ را  یسنج نظر  آمار اي لحظه صورت به ها نه یگز انتخاب  با کاربران
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 Broadcastل داشته باشد نتایج نظرسنجی براي کاربران یا  دانشجویان نیز به نمایش بگذارد با انتخاب گزینه  یتما  Hostکاربر   چنانچه

Results دهد.  قرار  اشتراک به گرید کاربران ای کنندگان شرکت براي  را جینتا ر یز شکل مانند تواندیم 

 

 کالس هاي خود را ضبط نمائیم؟  AdobeConnectدر   چطور 

 و کرده کیکل را Record Meeting ي نهیگز Meeting منوي از هست الزم Adobe Connectدر نرم افزار  کالس لمیف ضبط براي

 تا باشد داشته  یهمخوان کالس موضوع  ای خیتار با نام نیا هست  بهتر  . میینما انتخاب نظر مورد لیفا براي یاسم ، دیجد کادر در سپس

   .میکن دایپ  آنها به راحتتري یدسترس میبتوان ها  لیفا نیعناو اساس بر ندهیآ در
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 راست سمت و باال در که  یرنگ قرمز دکمه  روي ستیبایم نیآنال کالس از برداري لمیف کردن  متوقف براي  کالس انیپا از پس انتها در

 را بزنید.  Stop Recording ي  نهیگز و کرده کیکل شده ظاهر ریتصو
 

 

 م؟ یکن تماشا ن یآنال  ا ی و  دانلود  را   AdobeConnectدر  شده  ضبط  هاي لی فا چطور 

 وارد ي مرورگر لهیوس به هست ازین میده قرار دانلود ای بازپخش مورد  را خود مجازي هاي کالس شده ضبط هاي لیفا میبتوان نکهیا براي

 م.یشو کالس ط یمح وارد Hostکاربر  عبور  رمز و کاربري نام با و شده میا کرده داري یخر که مجازي کالس نکیل

 امکانات اي که  صفحه  وارد  Manage Meeting Informationي   نه یگز و  Meetingمنوي   کمک به  ستیبایم بعد ي  مرحله در

 گذارد.ی م  ارمانیاخت در را کالس شیرایو

 
 

 . میکن دایپ  یدسترس شده ضبط هاي لیفا ستیل به تا شده Recordingي  نهیگز وارد ستیبای م جاري ي صفحه در



 

 

 

 واحد فنایرو اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 21

 

 
 م.یکن نییتع را لیفا هر  Accessنوع  ستیبا یم ها لیفا از استفاده از قبل مرحله نیا در

 . می کنی ک میکل را  Aceess Typeي   دکمه سپس و زده را نظر مورد لیفا به مربوط  کیت  چپ سمت باکس چک از منظور  نیا يبرا

 
 

 م:یدار انتخاب دو بعد صفحه ى در
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• Private :توانند اقدامیم هستند عبور  رمز و يکاربر نام ي دارا کالس نی ا در که یکاربران فقط ردیگ قرار حالت نیا در لیفا  اگر 

 باشد(ی نم شما مناسب نهیگز نیا اند شده وارد همانیم صورت  به اعضا شما کالس که یصورت کنند. )در کالس لمیف مشاهده به

• Public  :لمیف به مشاهده اقدام توانندی م دارند اریاخت در را نکی ل که ي افراد یتمام ردیگ قرار  حالت  نیا در  مربوطه لیفا چنانچه 

 کنند.  کالس بازپخش

• Public  همراه   بهPasscode:  اقدام توانندیدارند م اریاخت در را دیا کرده فیتعر که يعبور رمز که يافراد فقط حالت نیا در 

 باشد. ی نم ستمی س در آنها تیعضو به یالزام و کنند لمیف مشاهده به

 

 
 قرار URL for Viewingبخش  در که  ینکی ل ستیکاف فقط  حال . میکرد ن ییتع را  نظر  مورد  لیفا يبرا  ی دسترس سطح  مرحله نیبد تا

 م.یده قرار نظر مورد ي اعضا اریاخت در را دارد
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 زده را  Make Offlineي   نهیگز  Actionsي  منو از ریز تصور همانند ستیبایم میکن دانلود را نظر مورد لیفا میدار قصد اگر نیهمچن

 م.یکن رهی ذخ را لیفا ،یخروج لیفا تیفیک و پسوند نوع نییتع از پس شودی م باز که ي دیجد ي صفحه در و
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 نکی د )لییمشاهده نما افزار نرم توسط حتما را ها لمیف شودیم  شنهاد یپ  HTML5ي  کاربر رابط در  باگ  وجود لی دل نکته: به

 د(. یده قرار کانکت یادوب افزار نرم ادرس بخش در را لمیف

 ندارد. لذا چنانچه وجود لیفا ع یسر دانلود امکان  و شده اجرا انتها تا ابتدا از  کالس  روند کبار ی کالس لیفا رهی ذخ براي  هست ذکر انیشا

می    Camtasiaدسکتاپ مانند   ریتصو رکورد و ضبط هاي افزار نرم از استفاده ما شنهادیپ  هست نظرتان مد نظر مورد کالس ريیتصو لیفا

 باشد. 

 مجازي السغیر از دانشجویان براي شرکت در ک دعوت از افراد
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چپ   ی قرار دارد، روي زبانه کلیکرو به پایین  کنار اسم درس زبانه ي کوچکمیشود،  مجازي    السوارد ک  HOSTشخص برگزار کننده  ابتدا  

 .کنید

 
 . را انتخاب نمائید Mange Meeting Information  سپس گزینه
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 Anyone who  با انتخاب گزینه  ، Edit Informationدر تب  .س نمایش داده می شودالعات ک الصفحه اي برایتان باز می شود که اط

has the URL for the meeting can enter the room  ، هر دانشجویی کهURL .جلسه را داشته باشد میتواند وارد کالس شود 

 

س را کپی کنید و براي دانشجویان ارسال ال ک  URLشوید، آدرس    Meeting Information  س مجازي وارد تبالک  URL  براي دریافت

 .استفاده نمائید  Enter Meeting Room  س می توانید از گزینهالبراي ورود به ک .نمائید
 

 

 کانکت  ادوبى در صدا  شدن اکو  مشکل برطرف شدن 
برگزاري جلسه آنالین ما   مانع و کرده دیتول ندیناخوشا ییصدا و شده اکو صدا که دیایم شیپ  نیآنال- مجازي کالس برگزاري هنگام یگاه 

 می شود. 

 از و را قطع خود  ستمی س کر یاسپ ای بلندگو هستند  فعال کروفنیم ي دارا که  ي افراد ست یبایم و ندارد یارتباط سرور  به  مطلقا مشکل  نیا

 کنند.   استفاده يهندزفر ای هدفون
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 صداي شودیباعث م که کرده جادیا یصوت  ي چرخه ای لوپ کی دیکنیم فعال همزمان را خود کروفنیم و کریاسپ شما که یهنگام واقع در

 شدن اکو باعث و شده بارها تکرار ندیفرآ نیا شود، ارسال سرور به پخش براي مجددا و شده افتیدر کروفنیم توسط کریاسپ از شده خارج

 .دیببر لذت خود نیآنال ي از جلسه دیتوانیم و شده برطرف کامال مشکل نیا هدفون به  کریاسپ رییتغ شود. بایم صدا یپ  در یپ 
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