
 

 

  موسسه آموزش عالي مدت  مجازي هاي به کارگاه دانشجويان دستورالعمل ورود

 از طريق کامپيوتر .1

 از طريق موبايل .2

 "آموزش شرکت در دوره هاي مجازي"استفاده از کالس  .3

 

 نکته:

راهنماي کارگاه هاي آنالين در سايت موسسه آموزش عالي مدت را مطالعه نماييد و موارد مورد نياز براي شرکت در  *

 در قسمت هايي از برنامه با مشکل روبرو شويد.کارگاه را نصب نماييد. در غير اينصورت ممکن است 

 را چک نماييد.نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري لپ تاپ, کامپيوتر و موبايل خود **

با توجه به اينکه در موبايل با مشکالتي مانند عدم نمايش فونت فارسي در موبايل, سيستم صوتي نامناسب و عدم  ***

 امکان دانلود فايل هاي ارائه شده توسط استاد روبه رو مي شويد. ترجيحا از کامپيوتر يا لپ تاپ استفاده نماييد.

 

 نيازهاي سخت افزاري 

 دستگاه کامپيوتر يا لپ تاپ با سيستم عامل ويندوز يک    -۱

 هدست يا هندزفري با کيفيت مناسب   -۲

   پر سرعت يا اينترنت همراه )ايرانسل يا همراه اول( ADSL اينترنت   -۳

  

 نياز  مورد هاي افزار نرم

 )به راهنماي داخل سايت مراجعه نماييد( .شده باشد قبل از اتصال به کالس بايد نرم افزار هاي مورد نياز زير بر روي سيستم شما نصب  

  

 نصب مرورگر کروم يا موزيال )آخرين ورژن(   -۱

  Adobe Flash Player نصب  -۲

 Adobe Connect Add-in نصب افزونه  -۳

  نصب نرم افزار کيبورد فارسي )حل مشکل تايپ حرف ي(  -۴

 

ايت موسسه هر روز به جز روزهاي جمعه و ايام تعطيل داير بوده و  بر روي س  "آموزش شرکت در دوره هاي مجازي  "جلسات *

امکان ثبت نام و ورود به دوره مجازي را به صورت تمريني در اختيار شما قرار مي دهد. دانشجويان ملزم هستند قبل از شرکت در  

   کارگاه جلوگيري شود.  جلسات کارگاه در اين دوره حضور داشته باشند تا از مشکالت آنها احتمالي براي ورود به

 



 

 

 کامپيوتر

خود   نام کاربري و رمز عبور دوره مورد نظر را ثبت نام کرده و در روز شروع کارگاه   کارگاه هاي در حال ثبت نامدر قسمت *

 )باالي صفحه سمت چپ( . وارد شويد   پروفايل منقسمت  را وارد کرده و به 

 

در جلوي اسم کارگاه مورد نظر لينک ورود به کارگاه را مشاهده مي کنيد. روي آن کليک  کارگاه هاي ثبت نام شده  در قسمت  

 کرده و وارد کالس مجازي شويد. )تا قبل از زمان کارگاه امکان ورود به کارگاه وجود ندارد.( 

 . روز امکان بازبيني مجدد کارگاه را داريد ۲0رار مي گيرد که تا مدت بعد از پايان کارگاه لينک فيلم کارگاه در اختيارتان ق بازپخش* در قسمت 

 



 

 

 

 نرم افزار يا از طريق  مرورگر اينترنتبه دو صورت مي توانيد از اين دوره استفاده کنيد. از طريق 

)گزينه سمت چپ ( و در صورت استفاده از نرم افزار روي    open in browserدر صورتي که از مرورگر استفاده مي نماييد روي 

open in application  .گزينه سمت راست ( کليک کرده و وارد کالس شويد( 

 )براي دانلود نرم افزار به راهنماي ثبت نام در سايت موسسه مراجعه کنيد.( 

 ورود به کالس

را   switch to classic modeبعد از ورود به کالس در باالي سمت راست صفحه بر روي سه نقطه کليک کرده و گزينه  : نکته

 انتخاب کنيد. در غير اين صورت ميکروفون شما در صورت نياز براي صحبت کردن در کالس با مشکل روبرو خواهد شد.

 



 

 

 

 مجازي صفحه اصلي کارگاه 

 

 

عملکرد هرکدام از قسمت ها توضيح داده شده است. در باالي صفحه با کليک بر روي هرکدام از گزينه ها مي   سبز در بخش هاي 

 توانيد آن را فعال کنيد.  

 

 چهار تصوير باالي صفحه •

در صورتي براي شما نمايش داده خواهد شد که استاد يا پشتيبان اجازه استفاده از آن را به   سمت چپ چهار تصوير باالي صفحه 

 شما داده باشند. 

 در صورت فعال بودن ميتوانيد صداي مدرس را بشنويد.: اسپيکر

ي شما براي  در صورتي که مدرس يا پشتيبان به شما اجازه صحبت در کالس را بدهند با فعال بودن اين گزينه صدا: ميکروفون

 همه افراد داخل کالس قابل شنيدن خواهد بود. 



 

 

در صورتي که مدرس يا پشتيبان به شما اجازه صحبت در کالس را بدهند با فعال بودن اين گزينه تصوير شما براي همه  : دوربين

 .افراد داخل کالس نمايش داده خواهد شد 

به مدرس يا پشتيبان   Raise handکه سوالي داشته باشيد با کليک بر روي گزينه  : در صورتي اجازه جهت پرسيدن سوال

د شما مي توانيد در کالس  درخواست شما را تاييد کن ر نف نمايش داده مي شود. در صورتي که يکي از اين دو درخواست شما

اي جلسات به شما اطالع  توسط استاد در ابتد  درسي  ) روند پاسخ دهي به سواالت صحبت کرده و سوال خود را مطرح کنيد. 

به صورت   ( شتيبانپ) ه را با هاستفونت يا غيرمانند مشکل در ميکروفون يا مشکالت فني مربوط به کالس  رساني خواهد شد.

 ( سال نکنيد.کالس اري ت ها ه و در قسمت مربوط به چدر ميان گذاشت خصوصي

 تصوير وسط صفحه •

 با شما به اشتراک گذاشته باشد نمايش داده مي شود.  را مطالبي  در صورتي که استاد در اين قسمت

 ليست افراد حاضر •

 در سمت راست صفحه ليست افرادي که در کالس حضور دارند و يا به کالس اضافه مي شوند را مشاهده نماييد. 

فردي هست که از طرف  Hostدر صفحه کارگاه نمايش داده خواهند شد.  participantsو دانشجويان با عنوان   presentersمدرس با عنوان 

رگاه مي باشد. اسامي هر کدام از اين قسمت ها در سمت راست صفحه در زير عنوان آن نمايش داده موسسه مسئول هماهنگي کارهاي مربوط به کا

 خواهد شد. 

• Note   
نوشته ميشود مطالبي هست که استاد در نظر دارد دانشجويان آن را    Noteهمانطور که در عکس مشخص شده, مطالبي که در  

)ممکن است برخي کامپيوترها در اين قسمت با تايپ  ببينند و در طول مدت زماني که نوشته وجود دارد به آن دقت نمايند. 

 دانلود کنيد.( فارسي مشکل داشته باشند که الزم است کيبورد فارسي مخصوص به اين برنامه را از راهنماي سايت

• Chat  

  قابل ديدن هست.   همهمطالبي که در اين قسمت تايپ مي شود مطالبي هستند که توسط دانشجويان نوشته شده و براي 

در صورتي که نياز به ارسال سواالت شما به دستيار استاد مي باشد مي توانيد بر روي اسم فرد مورد نظر کليک کرده و به  

 طور اختصاصي به او پيغام بدهيد و پيغام شما قابل خواندن توسط باقي اعضا نخواهد بود.( 

• Files 

ذاشته باشد نمايش داده مي شود که مي توانيد آن را دانلود  در اين قسمت در صورتي که استاد فايلي را با شما به اشتراک گ

 نماييد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 موبايل
 از طريق موبايل دستور العمل ورود به کارگاه مجازي )دانشجويان(

 قبل از ورود برنامه ادوب کانکت را از راهنماي کارگاه هاي آنالين در سايت موسسه دانلود کنيد.*

در قسمت کارگاه هاي ثبت نام شده در جلوي اسم کارگاه مورد نظر لينک ورود به کارگاه   مي کنيد که کارگاه را ثبت نام  زماني . ۱

 )تصوير ابتداي همين فايل(  را مشاهده مي کنيد. روي آن کليک کرده و وارد کالس مجازي شويد.

 )تا قبل از زمان کارگاه امکان ورود به کارگاه وجود ندارد.( 

 Openن صفحه براي شما نمايش داده خواهد شد. با توجه به اينکه نرم افزار را دانلود کرده ايد بر روي گزينه پايين ) . اي۲

Adobe Connect .کليک کنيد ) 

 
 



 

 

 5در صورتي که دوره را ثبت نام کرده باشيد مستقيما وارد کالس مي شود. مرحله ي  

 را نيز بگذرانيد. ۴و    ۳کالس شده باشيد بايد مراحل اما در صورتي که به عنوان مهمان وارد 

 

 

 

 . وارد برنامه مي شويد و تصوير زير را مشاهده مي کنيد. ۳

 کليک کنيد.  nextبر روي  

 را بزنيد  enterرا تيک بزنيد و   Guest. گزينه ۴

  
 

 

 . مطالبي که در صفحه مشاهده مي کنيد به اين صورت مي باشد.  5



 

 

 
 

 

 

 

 پرسيدن سوال از استاد
. در صورتي که درخواست صحبت در کالس را داريد با کليک  6

بر روي اين عالمت که در سمت راست صفحه قرار دارد و با 

مي توانيد مدرس و هاست)ادمين(   raise handکليک بر روي  

تتان مطلع کنيد. اگر به شما اجازه داده شود مي  را از درخواس 

 توانيد در کالس از طريق ميکروفون صحبت کنيد. 

 

*در هنگامي که استاد سوال مي پرسيد با کليک بر روي   

Agree    وdisagree    مي توانيد موافقت يا عدم موافقت خود را

 اعالم کنيد. 

 

 



 

 

 

درخواست شما کنسل مي   lower hand.  با کليک بر روي 7

گزينه اي که براي  Clear status  شود. و با کليک بر روي 

 موافقت يا عدم موافقت انتخاب کرده بوديد پاک مي شود. 

 

 

 

 

 

. زماني که استاد با درخواست شما موافقت کند و ميکروفون را  8

 connect myبراي شما فعال کند ابتدا گزينه  

microphone   را بزنيد تا ميکروفون شما فعال شود و صداي

آن را زياد کنيد. بعد از پايان صحبت خود ميکروفون را قطع  

 کنيد.

 

 

ر سايز کل صفحه  . اين ايکون ها مطالب داخل صفحه ها را د 8

 به شما نمايش مي دهد. 

 شکل اول: تمام مطالب در صفحه 

 شکل دوم: فايل به اشتراک گذاشته شده در وسط صفحه 

 دانشجويان( - استاد -شکل سوم: اعضاي حاضر در کالس)ادمين 

 شکل چهارم: تصوير استاد 

 شکل پنجم: چت ها 

 شکل ششم: يادداشت نوشته شده توسط استاد 

  

 

فردي   Hostدر صفحه کارگاه نمايش داده خواهند شد.   participantsو دانشجويان با عنوان     presentersمدرس با عنوان *

هست که از طرف موسسه مسئول هماهنگي کارهاي مربوط به کارگاه مي باشد. اسامي هر کدام از اين قسمت ها در سمت راست  

 صفحه در زير عنوان آن نمايش داده خواهد شد.  

روز  ۲0يارتان قرار مي گيرد که تا مدت بعد از پايان کارگاه لينک فيلم کارگاه در اخت بازپخشدر قسمت در صورتي که دوره را ثبت نام کرده باشيد  * 

 .امکان بازبيني مجدد کارگاه را داريد

 



 

 

قبل از شرکت در کارگاه حتما در جلسه آموزش شرکت در دوره هاي مجازي که بر روي سايت موسسه به صورت رايگان برگزار  

اييد. در غير اينصورت هر گونه مسئوليتي  مي شود شرکت کرده و امادگي لپ تاپ يا کامپيوتر خود را براي شرکت در دوره چک نم

 از مشکالت پيش امده ناشي از عدم چک کردن برنامه ها متوجه دانشجو خواهد بود.  

 


