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گردد. از این طریق ها و اهداف ویژه بصورت اینترنتی برگزار مییا وبینار همایشی مجازی است که با تکنیک "رایاهمایی" 

توان کسب و کار را رونق بخشید، مشتریان جدید جذب نمود و روابط با مشتری را بهبود بخشید البته تنها در صورتی که می

ی آموزشی با هوشمندی صورت گیرد و برای مشتریان نیز جذاب و جالب توجه باشد. در این دوره های مربوطهفعالیت

اند؛ های اولیه ایجاد وبینارها برای شکوفایی کسب و کار تدریس شدههای بنیادی وبینار، تکنیکتصویری اصول و مهارت

های تنظیمات صوتی و ویدئویی، مهارت ارائه و ایده اندازی وهای مربوط به میزبانی وبینار، راهموضوعاتی مانند انتخاب

کاربُردی برای مشارکت مخاطبین از اهم رویکردهای پوشش داده شده هستند. آموزش ارائه شده برای همگان در تمامی 

 سطوح مناسب است.

 

و همچنین برگزاری سمینارهای علمی، تخصصی و تبلیغاتی یکی از نیازهای مجموعه های کوچک و بزرگ جهت انتقال دانش 

 معرفی خدمات و محصوالت هر سازمان و شرکت است.

همچنین یکی از اجزاء بسیار مهم، که نقش تعیین کننده ای در برگزاری موفق دوره های مدیریتی و آموزش مجازی در حیطه 

د اتاق آموزش الکترونیک دارد، سیستم وب کنفرانس یا همان کالس است که در کاربری های مدیریتی، فضایی به مانن

 جلسات را فراهم می آورد.

از آنجا که کاهش هزینه ها و همچنین حداکثر استفاده از زمان، دغدغه امروزه همه سازمان ها و مجموعه ها است، سیستم وب 

کنفرانس ، به این مجموعه ها کمک می کند تا هزینه های جابجایی و ارتباطات خود را کاهش داده و همچنین از هدر رفتن 

 دیران،کارکنان، اساتید و دانشجویان خود جلوگیری کنند.زمان م

این سیستم محیطی مجازی و آنالین است که در آن کاربران با یکدیگر در ارتباط هستند. این محیط به نوعی یک جلسه کاری و 

 ند.یا کالس معمولی را بوسیله امکاناتی مثل کنفرانس ویدیویی و سیستمهای چند رسانه ایی شبیه سازی می ک

 

 ؟ ستیچ ناریوب

 

« وب»کلمه وبینار ترکیب دو کلمه  گردد. یبرگزار م یبصورت مجاز نترنتیا طیباشد که در مح یم ناریدر واقع همان سم ناریوب

 است و به معنای یک ارائه، تدریس یا کارگاه آموزشی است که از طریق وب ارائه می شود. « سمینار»و 

وبینارها هم می توانند به صورت یک طرفه ارائه بشوند به این معنی که فقط استاد یا مدرس مطالب خود را بیان می کند و 

دانشجویان مطالب را می بینند و می شنوند که در این حالت تعاملی وجود ندارد. از طرف دیگر وبینارها می توانند به صورت 

 نیز بتوانند سوال بپرسند، نظر بدهند، بخشی از مطالب را ارائه کنند تعاملی برگزار شوند؛ یعنی دانشجویان

 

صورت که با به  نیبه ا دینمایرا فراهم م یریادگی یسبک ها نیدتریاستفاده از جد تی( قابلناری)وب یمجاز ینارهایسم

 . دینما یرا فراهم م یریادگیراندمان  نیشتریب ناریافراد حاضر در وب یتمام یریکارگ

 ناریوب کیبه  دنیبخش تیماه یراه حل برا نیبهتر یتعاون یریادگیمعروف است.  یتعاون یریادگیبه  قتیدر حق وهیش نیا

دارد تا  ازین یریادگینوع سبک  نیبه ا ناریوب کیهستند.  یریادگی ندیاز فرا یحضار، مدرس و اعضا، بخش رایز باشد،یمناسب م

 .دیبر عدم  وجود ارتباط در افراد حاضر غلبه نما

 

 

 



 اشاره کرد : ریبه موارد ز توانیم ناریوب یایمزا از

آموزش  یقیحق یمعنا ستم،یس نیا لهی. بوسشودیاستفاده م ناریوب تیریو مد لیوب کنفرانس جهت تشک ستمیاز س   -۱

 یو استاد م ابدی یمتصل شده و در کالس حضور م ستمیبه س ایدن یزمان، دانشجو از هر کجا نییبا تع  ردیگیشکل م یمجاز

 اریهمزمان ضبط شده و بعد از اتمام کالس در اخت زیکالس ن انیم نیکند. در ا تیریمد تیفیک نیتواند کالس را با باالتر

 .شودیقرار داده م انیدانشجو

 توان به آن اشاره نمود. یباشد که م یم ستمیس نیاستفاده از ا یکاربردها گریاز د یمجاز یکار گروه ها لیتشک    -۲

 یآموزش یلهایفا تیریمد    -۳

 آموزش یبرا ریاستفاده از صدا و تصو    -۴

 یو مکان یزمان تیبدون محدود ناریوب یبرگزار    -۵

 فراوان و همزمان ینارهایوب جادیامکان ا    -۶

 رانیدر ا نترنتیا نییبا سرعت پا یحت ناریوب یبرگزار تیقابل    -۷

 کنفرانس به شکل دلخواه. جادیکردن و ا یسفارش تیقابل    -۸

 یکنفرانس صوت تیقابل     -۹

 یریکنفرانس تصو تیقابل   -۱۰

 مربوطه لیضبط کنفرانس ها و به اشتراک گذاشتن فا تیقابل   -۱۱

 دلخواه یصفحه ها دمانیچ تیقابل   -۱۲

 در صفحه نکیگذاشتن ل تیقابل    -۱۳

 نظرات شرکت کننده ها افتیجهت در ینظرسنج یبرگزار تیقابل    -۱۴

 کاربران و شرکت کنندگان در وب کنفرانس تیریمد تیقابل    -۱۵

 آنها شیو نما ریآپلود کردن تصاو تیقابل    -۱۶

 powerpoint شیآپلود کردن و نما تیقابل    -۱۷

 همزمان به کاربران شیو نما یجهت نوشتن با قلم نور تبردیتخته وا یدارا -۱۸

 از شرکت کنندگان یفرد ای یچت کردن گروه تیقابل  -۱۹

 (Desktop Sharingکاربران ) یبرا یشخص وتریبه اشتراک گذاشتن صفحه کامپ تیقابل    -۲۰

 

 :ستمیس گرید یها تیمز

 یتیریتوان مد شیو افزا یتیریارتباط مد جادیا   -۱

 یابیتوان ارزش یدر راستا یآموزش یشاخص ها شیافزا   -۲

 در ارائه کنفرانسها و کالسها یمعنو تیحقوق مالک تیرعا   -۳

 نرم افزار کیبا  تیقابل نیاستفاده از چند   -۴

 عیآسان و سر تیریمد   -۵

 یمداوم و مجاز یدر آموزش ها ستمیاستفاده از س   -۶

 آسان به کالس ها و کنفرانسها یدسترس   -۷

 سخت افزار خاص ایبه استفاده از نرم افزار  ازیعدم ن   -۸

 یو زمان ییایجغراف تیعدم محدود    -۹

 نهیدر زمان و هز ییصرفه جو   -۱۰



 : کاربردها
 

 جلسات کاري:

توانند با استفاده کنند، میهمکاری میدر یک سازمان، اعضایی که در پراکندگی جغرافیایی و یا در مسافت های دور با یکدیگر 

های سازمان را کاهش داده؛ منجر به از ابزار وب کنفرانس، جلسات آنالین برگزار کنند. این امکان عالوه بر اینکه هزینه

 وری باالتر از طریق باال بردن تعامالت مدیران و کارکنان خواهد شد.بهره

 

 کالس مجازي:

ها و دوره های آموزشی دهد تا کالسها امکان میها، مدارس، موسسات آموزشی و سازمانهابزار وب کنفرانس به دانشگا

های آموزشی های تعاملی باال در محیط اینترنت برگزار کنند و مشکالت و موانع فیزیکی را برای اجرای دورهخود را با قابلیت

 برطرف نمایند.

 

 ؟ نیچرا آموزش آنال

  نیدرباره علت انتخاب آموزش آنال لیو افراد عالقه مند به تحص انیدانشجو نیدر ب یمتفاوت یها یمطالعات و نظرسنج رایاخ

در ثبت  یدرصد ۱۹. و رشد نندیبیآموزش م نیاکنون به صورت آنال کایدانشجو در آمر ونیلیم ۵٫۶ یانجام گرفته است. باال

قابل  یسنت یآموزش ها یدرصد ۱٫۸با رشد  سهیمشاهده شده است که در مقا ریدر شش سال اخ نیآنال ینام آموزش ها

دانشگاه ها و موسسات  یادیرشد ادامه داشته باشد. با وجود تعداد ز نیا ندهیرود در ده سال آ یباشد. انتظار م یتوجه م

ها عنوان شده  یکه در نظر سنج لیدال نیاز ا ی. در ادامه به تعدادکنندیرا انتخاب م نیمردم آموزش آنال یسنت یاموزش

 کرد: میاست اشاره خواه

 

 : سهولت

است که آموزش  یالتیو تسه یاز مردم به آن اشاره کرده اند راحت یادیعده ز یکه در نظرسنج یلیدال نیاز مهمتر یکی

عدم امکان مسافرت   ، یخانوادگ تیو موقع طی، شرا یریسهولت شامل : انعطاف پذ نیو ا دینما یانها فراهم م یبرا نیآنال

 باشد.  یو . . . م یزیبرنامه ر ی، مشکالت و تداخل ها یلیتحص

در برنامه  یریانعطاف پذ لیبه دل نیاز آموزش آنال نیسنگ یداشتن برنامه کار لیاز شرکت کنندگان بدل یادیتعداد ز

 نیانتخاب آموزش آنال لیخود را دل یسالمت تیو وضع یخانوادگ تیموقع گرید  یخود استقبال کرده اند و گروه یزمان

 نمودند. انیب

 

 خوب گذشته : تجربه

معتبر  یدانستند. دانشگاه ها ینوع آموزش م نیانتخاب ا لیرا دل نیاستفاده از آموزش آنال دیاز افراد تجربه مف یتعداد

 یباال ارائه م تیفیمقرون به صرفه با ک یها نهیخود را را با هز یخود آموزش ها یها نامهیحفظ اعتبار گواه یبرا نیآنال

 .دهندیدانشجو ها انجام م قیخود را از طر دیدروس و اسات یابیارائه شده ، ارز نیآموزش آنال  تیفیحفظ ک یدهند.آنها برا

 

 

 



 مکرر: مسافرتعدم 

خود  یبرا یانتخاب منطق کیرا  نیکنند،  آموزش آنال یبه نقاط مختلف مکرر مسافرت م یزندگ ایکه بخاطر کار و  یافراد

 . ندینما یم یتلق

تواند دروس  یقابل دسترس خواهد بود و فرد م نترنتیو ا یشخص وتریتوسط کامپ یدر هر نقطه ا نیکالس و دروس آنال

نداشته  است به صورت ضبط شده در  نیکه امکان شرکت در آنها را به صورت آنال ییها سکال یحت ای دیخود را مطالعه نما

هوشمند ارائه  یها یدر گوش شیقابل نما یدروس خود را در قالب محتوا یاریبس ی. دانشگاههادیدلخواه مشاهده نمازمان 

 افراد در هر مکان و زمان فراهم گردد. یتمام یکامل برا یدهند تا آزاد یم

 

 عتریسر یلیالتحص فارغ

از روش  عتریخود را گذرانده و مدرک خود را سرتا در تابستان دروس  دهدیم انیفرصت را به دانشجو نیا نیآنال آموزش

 یانیمدرک پا افتیدروس ترم بعد خود را در تابستان گذرانده و روند در ازین شیپ توانندیم زیو ن ندینما افتیدر یسنت یها

 بخشند. عیخود را تسر

 

 نیآموزش آنال النیفارغ التحص شنهادیپ

روش را  نیداده اند ا شنهادیروش مذکور به آنها پ النیاز فارغ التحص یبعض نکهیا لی، به دل نیآنال انیدانشجو یبعض

 اند. دهیبرگز

 

 دیجد یروش و در بستر يریادگیبه  ازین

دروس با سرعت دلخواه آنها متناسب باشد و زمان مطالعه دروس  یریادگیعالقه مند هستند روند  انیاز دانشجو یگروه

 یبه صورت حضور یورآ ادیو  زهیانگ جادیا یدارند که استاد در کنار آنها برا ازین  یافراد نیصبح زود باشد،  همچن ای روقتید

 نیبهتر دروس را دارند به هم یریادگیو  یزیبرنامه ر تیاستاد قابل یکیزیف ضوربدون ح گریوجود داشته باشد اما گروه د

 دارند. نیبه آموزش آنال لینوع افراد تما نیا بیترت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ADOBE CONNECTآدوب کانکت نرم افزار 
 

 
  

   یریو تصو یهمراه با امکانات چت صوت یمجاز یکالس ها  یبرگزار ینرم افزارها نیاز بهتر یکینرم افزار آدوب کانکت 

 باشد. یم

 

 : ها تیقابل

 . یو متن یکنفراس صوت یاتصال با حداقل سرعت برا امکان

 کاربران . یبرا یاختصاص IPبه  اجیاحت بدون

 ( .افتی)ارسال و در یریو تصو یکنفرانس صوت امکان

 کاربران . یبرا یو خصوص یبصورت عموم امیارسال پ امکان

 آنها . شیو نما دیتخته سف یبر رو لیارسال فا امکان

 . White Boardدیتخته سف یبر رو یو نوشتن با قلم نور یدسترس امکان

 صفحه و ابزارها در کالس بصورت دلخواه . دمانیچ رییتغ امکان

 .Onlineضبط جلسات و استفاده مجدد بصورت برخط  امکان

 . …و  Power Point یها لیو فا ریارسال و مشاهده تصاو امکان

 و اعمال کنترل به منظور حضور در کالس و اجازه صحبت . یسطح بند امکان

 ربر .کا یشخص وتریبه اشتراک گذاشتن صفحه کامپ امکان

 نظرات شرکت کنندگان . افتیجهت در یدر طول برگزار ینظرسنج یبرگزار امکان

 . …بصورت نمودار و  جیزنده نتا شیو نما نیبصورت آنال یریگ یرا امکان

 کاربران و شرکت کنندگان در وب کنفرانس . تیریمد امکان

 یسرور اختصاص ینصب بر رو امکان
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بسمه تعالی 

 Adobe Connect  راهنماي استفاده از کالس آنالین

آشنایی اجمالی با محیط کالس 

، که محیط کالس شامل بخش هاي زیر میباشد:  بعد از ورود به کالس آنالین ، محیط کالس را مشاهده مى نمایید

(Attendees)1- شرکت کنندگان

- نوار ابزار  2

(Notes) 3-یادداشت ها

(Chat)4- گفتگوي متنی

(Files) 5- فایل ها

 (Share) 6- اشتراك گذاري ها

 توضيح داده خواهد شد.  در انتها مابقي تنظيماتكه به ترتيب به توضيح بخش هاي اين كالس مي پردازيم و 

اشتراك گذاريپنجره 

يادداشت هاپنجره گفتگوي متنيپنجره فايل هاپنجره 

نوار ابزار

پنجره شركت كنندگان
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 )Attendeesشركت كنندگان (پنجره   -1

گروه كاربري ،كه شامل سه مي دهدكه تعداد افراد حاضر در كالس و اسامي آنان را نشان ليست شركت كنندگان شامل 
 اشد:ب مي

- Hosts )اساتيد  ، ناظران و): كارشناسان مديران
ها، صدور اجازه دسترسي به صوت به كاربران، اخراج كاربران و ....  اعم از شروع و پايان كالسكامل كالس  مديريت

حاضرين كالس را عوض نماييد و دسترسي هاي كاربران مدير مي باشد و تنها مدير كالس مي تواند وضعيت از 
كاربري از يك گروه به گروه ديگر منتقل نمايد.

- Presenters(ارائه دهندگان): اساتيد و استاد يار ها
 باشد.كنترل  كالس اعم از مديريت فايل ها، محيط اشتراك گذاري ، صوت از دسترسي هاي كاربران ارائه دهنده مي 

- Participants)طالب و كاربران مهمانشركت كنندگان :(
ط اشتراك گذاري، مشاهده محي)، دانلود فايل، Chat( ي متني بصورت عمومي و خصوصيحضور در كالس، گفتگو

درصورت اجازه مدير كالس گفتگوي صوتي از دسترسي هاي كاربران  شنيدن صوت كالس، شركت در نظرسنجي و
 اين بخش مي باشد.

مديران

ارائه دهنده

شركت كنندگان
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 نوار ابزار -2
 : باشد مي موجود زير امكانات بخش اين در

 كالس در كردن صحبت جهت ميكروفون):  طريق از( صوت •
 كالس در خود تصوير گذاري اشتراك كم): جهت وب( تصوير •
 نمايند استفاده مطالب بيان براي ميكروفون از ميخواهند چنانچه كاربران، براي : گرفتن اجازه •
 Speaker صداي وصل و قطع •

 

 .دارد وجود نيز صوت تنظيمات امكان نيز ابزار نوار در) Meetingكالس ( منوي طريق از

 گزينه كالس، منوي از حتما Speaker و ميكروفون درست كاركرد از اطمينان جهت بار اولين براي ميشود توصيه : تذكر
 .گردد بررسي موارد اين صوت اندازي راه

 صوت گذاري اشتراك
 ساير و استاد .صحبت كند تقاضاي استاد از ميتواند   گزينه كمك با وضعيت منو طريق از كننده شركت

 را وي درخواست ممكن است مدير .مي شوند وي درخواست متوجه وي نام كنار عالمت  ديدن با كالس در حاضران
 بتواند تا ميگردد فعال براي وي   گزينه ابزار نوار در حالت اين در كند فعال را او براي صحبت امكان و بپذيرد

 .دهد انجام كالس در را خود ميكروفون و صدا اشتراك جهت الزم تنظيمات

 .شد خواهد قطع وي ميكروفون استاد تصميم با و است وصل كننده شركت ميكروفون مدير تاييد از پس

 كليك بروي با توانيد مي باشد فعال شما براي امكان اين چنانچه، كالس در صوت امكان از استفاده جهت درخواست نيز
 .اشتراك بگذاريد به كالس در را خود صداي،  Connect My Audio گزينه انتخاب و ميكروفون آيكون

Speakerصداي كردن وصل و قطع جهت  وضعيت نمايش و گرفتن اجازه جهت
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 .باشد نصب حتما Adobe Connect Add-in افزونه شما سيستم روي بايد كار اين جهت :نكته

 .شود مي فعال شما براي نيز ديگري هاي گزينه ابزار نوار در ميكروفون شدن فعال از پس

 كليك آيكون اين روي مجدد خود صحبت پايان از پس، صدا شدن اكو يا صدا شدن وصل و قطع از جلوگيري براي:  تذكر
 .نگردد پخش كاربران بقيه صحبت حين در شما ميكروفون صداي تا نماييد

به صورت چشمك  در صورتي استاد و يا كاربري در كالس آنالين از گفتگوي صوتي استفاده نمايد . آيكون ميكروفون 
 زن در جلوي نام كاربري نمايش داده خواهد شد.

 گام): 4تست صوت (
بزنيد، در پنجره باز  Audio Setup Wizardدر نوار ابزار منو گزينه  meetingجهت تست اتصال صوت از گزينه 

 كليك نماييد. nextشده بر روي 

ميكروفون صداي قطع جهت

آنالين كالس از ميكروفون كامل قطع جهت

 ميكروفون صداي مقدار تنظيمات
)صدا كردن زياد و كم جهت(
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كليك نماييد ، از سمت سامانه بصورت  Play Sound: در پنجره باز شده بر روي  (تست پخش صوت) گام اول
 كليك نماييد. Nextآزمايشي صوتي براي شما پخش مي گردد و در ادامه بر روي 

 .كليك نماييد nextدر اين مرحله ميكروفون خود را انتخاب نماييد و سپس بر روي  :(انتخاب ميكروفون) گام دوم

ضبط جهت تست خود را  يكليك نماييد و صدا Recordدر اين مرحله بر روي :  (ضبط و پخش صوت) سومگام 
 ، سامانه صداي خود شما را پخش خواهد نمود. Play Recordingرا با كليك بر روي نموده، در انتها صداي خود 

1

2

1

2

3

1
2

3
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تمامي صوت هايي كه در محيط كالس در حال پخش  Test Silenceبا كليك بر روي  :(تست سكوت)گام آخر
 مي باشد قطع مي گردد.

نكات:
o صوتي را نشنيديد ، اسپيكر خود را با پخش فايل صوتي از داخل رايانه بررسي نماييد و  دوم در صورتي كه مرحله

در صورتي كه اتصاالت شما از داخل رايانه بررسي گرديد و بدون مشكل بود، بطور كامل مرورگر خود را بسته و 
 نه شويد. آخرين نسخه نرم افزار هاي مورد نياز از بخش منظور نصب نماييد و دوباره وارد ساما

o  در صورتي كه در مرحله چهارم صوت شما ضبط و يا پخش نشد ، اتصاالت خود را بررسي نماييد و از برنامه هاي
داخلي ويندوز ميكروفون خود را تست نماييد. 

1

2
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كالس در وضعيت تغيير

.شد بيان وضعيت نمايش و گرفتن اجازه عنوان تحت بخش اين ابزار نوار امكانات معرفي در

.كند مي ايجاد كالس در حاضر فرد وضعيت در تغييري واقع در كه دارد وجود گزينه چندين بخش اين در

صحبت براي گرفتن اجازه و كردن بلند دست •
 نظر ثبت •

o داشتن موافق نظر 
o بودن مخالف
o بودن ممتنع 

  بلندتر صداي با صحبت درخواست •
 تر هستهآ و ارام صحبت درخواست •
آموزش روال تسريع درخواست •
 آموزش شدن كندتر درخواست •
خنديدن  •
تشويق •
شده ثبت وضعيت كردن پاك •

 .باشند داشته را كالس در صحبت درخواست مدير از  گزينه  انتخاب با ميتوانند كنندگان شركت

 فعال دهنده درخواست براي كردن صحبت امكان حالت اين در. كند قبول را وي درخواست ميتواند تمايل صورت در مدير
 .گيرد بهره ويژگي اين از ميتواند امكانات داشتن صورت در وي و ميشود

 .ميشود داده نمايش حاضران كليه به  درخواست عالمت نيز كاربران كنارليست در همچنين

 را كالس گان در كننده شركت براي ميكروفون كردن فعال امكان مدير هم باز نيز ندهد درخواست دانشجو اگر حتي :نكته
 .برد بهره كالس در پرسش در ميتواند ويژگي اين از. دارد
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 نظر بسيار سريع بتواند نظرسنجي اين در كه باشد داشته نظرسنجي يك بخواهد كالس در است ممكن استاد همچنين
 و كند يا چت مطرح كردن صحبت با را سوال اين ميتواند وي.بداند مخالفت يا موافقت بر مبني را كنندگان شركت

 step away يا Disagreeيا  Agree وضعيت انتخاب با را خود بودن ممتنع يا مخالفت يا موافقت دانشجويان
 . نمايند ثبت منو طريق اين از را خود نظر ميتوانند همگي )كننده شركت و دهنده ارائه مدير،(افراد كليه.كنند اعالم

 كالس كاربران و حاضران در كليه به (Attended status view) وضعيت نمايش بخش در افراد تمام نظر و نتيجه
 ميشود. داده نمايش

 وهمچنين نمايش نتايج اعالم و پاسخگويي سرعت در شد خواهد بيان ادامه در كه نظرسنجي با امكان اين تفاوت:نكته
 .است كاربران تمامي به نظرات

 كندتر يا امر آموزش در تسريع تقاضا دانشجويي و باشند متن درج و بحث حال در دائم دانشجويان چت منو در است ممكن

 و     انتخاب وضعيت با سريع بسيار را خود درخواست حالت اين در باشند داشته را آموزش روال شدن
 مدير و شود گم كاربران پيامهاي ميان چت در پنجره وي تقاضاي است ممكن زيرا ميكنند اعالم   

 .كند مشاهده را ان نتواند

 .ميشود نمايش داده كاربران كليه به دانشجو نام كنار حاضران نمايش بخش در دانشجو وضعيت و درخواست اين نمايش

 كالس ميتوانند در حاضر افراد نياز مواقع در نيز      و     وضعيت دو از
 .گيرند بهره

 .است شده ديده تدارك    گزينه وضعيت از خروج و كردن پاك جهت

نمايش وضعيت
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 )Notes. پنجره يادداشت ها (3

در اين پنجره به استاد و يا كارشناسان اجازه مي دهد مطالبي را 
جهت اطالع رساني به كاربران ثبت نمايند، كه كاربران فقط 

 ميتوان پنجره اين در دسترسي به نمايش اين پنجره را دارند.
 درج متفاوت قلم نوع و سايز و رنگ نظر از را مطالب

 شده درج يادداشتهاي گر مشاهده تنها كاربران و نمود
 هستند

 )Chatپنجره گفتگوي متني( -4

اين پنجره جهت گفتگو متني بصورت 
عمومي و خصوصي بين كاربران اعم از

 مديران ، اساتيد و كاربران مي باشد.

جهت استفاده از اين امكان اشاره گر موس را 
مشخص شده قرار داده كليك  بر روي كادر

 كنيد ، سپس متن دلخواه خود را تايپ و
 را بزينيد و يا بر روي گزينه Enterدكمه 

 كليك نماييد. 

 استفاده "ي" عربي جايگزين از "ي" حرف تايپ براي فارسي زبان مشكل پشتيباني وجود بدليل است بذكر الزم نكته :
 .باشد مي shift+x كليد كه نماييد

باشد) ، اين مشكل  توانيد با نصب نرم افزار كيبورد فارسي (كه در قسمت نرم افزار هاي مورد نياز سامانه موجود مي كه مي
 را برطرف نمايد. 

 

 )شكل مانند( دهيد خصوصي چت خواست در و رفته نظر مورد كاربر نام روي خصوصي چت از استفاده جهت
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 كليك شود. Everyoneسربرگ گفتگوي متني عمومي در پنجره گفتگوي متني بر روي  جهت بازگرداندن به حالت 

 )Files(پنجره فايل ها -5
 است نياز ندارد دانلود امكان وي و ميدهد نمايش كاربر به را مطالب تنها كه مطالب اشتراك بر عالوه گاهي

 حاضران .مينمايد فراهم را امكان اين فايل پنجره. دهيم قرار انها اختيار در كاربران دانلود جهت را فايلي تا
 را موارد كليه كنار منو از يا و كنند دانلود انتخابي صورت به را موارد و ببينند را شده اپلود فايلهاي ميتوانند نيز

 .نمايد دانلود يكجا

 ):Shareپنجره اشتراك گذاري ( -6

 كليه و بگذارد اشتراك به كنندگان شركت براي را كالس در نياز مورد مطالب ميتواند استاد و يا مدير كالس
 .نمايند مشاهده را شده اشتراك فايلها ميتوانند تنها كنندگان شركت

 .باشد سفيد تخته يا و نمايش صفحه يا مستندات ميتواند شده اشتراك موارد اين
 .ميرود كار به ... و افزار نرم نمايش جهت معموال نمايش صفحه اشتراك

 نظر در سنتي آموزش سيستم و تخته روي متن درج جهت سفيد تخته و باشد ... و جزوه ميتواند مستندات
 شده است. گرفته
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 .ميكند مشاهده را اشتراكي اطالعات صرفا و ندارد دخالتي هيچگونه كننده شركت شده گفته موارد تمامي در

 پاسخ و پرسش پنجره
 برخي ماندن پاسخ بي و انساني خطاي امكان.است سخت بسيار چت پنجره طريق از حاضران پرسشهاي كليه مديريت

 كليه .ميگردد توصيه پاسخ و پرسش پنجره از استفاده مواردي چنين در جهت اين به است زياد بسيار حالت اين در سوالها
 .نمايند درج پرسش ميتوانند كنندگان شركت
 پاسخ يا كنند بيان عمومي صورتي به را پاسخ ميتوانند .ميكنند مشاهده را ها پرسش اين كالس دهندگان ارائه و مديران

 .نمايند درج پرسشگر براي خصوصي
 ساير حالت اين در .دهند ارجاع ديگر اي دهنده ارائه يا مدير به را خاصي پرسش ميتوانند دهندگان ارائه و مديران همچنين
 .داشت نخواهند را پرسش نآ براي پاسخ درج امكان دهندگان ارائه و مديران

 

 : است زير صورت به پرسش درج پنجره
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 .كند مي مالحظه زير صورت به را خود سوالهاي پاسخ كننده شركت

 .ميدهد نشان را سوالها به خصوصي هاي پاسخ قرمز رنگ با موارد
 سوالي اگر پس .ببينند خود ليست در را شده مطرح جواب و سوال ميتوانند مدير سوي از پاسخ ثبت از پس دانشجويان ساير
 سوال ان كه است سوال به پاسخ از پس و شد نخواهد داده نمايش دانشجويان ساير سواالت ليست در باشد نشده داده پاسخ

 .ميشود داده نمايش سايرين به جواب و

 وب پيوند پنجره
 .دهد قرار حاضران اختيار در چت از جدا صورت به را نظر مد هاي سايت درسآ ميتواند مدير بخش اين در

مشاهده  ها اين لينك ميتوانند و نموده مشاهده را ليست اين كالس حاضران و ميكند درج را نظر مد ها لينك مدير واقع در
و پيمايش نمايند.

نام لينك ها

لينك را در يك 
مرورگر باز مي كند.

آدرس پيوند

"پایان"
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