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ماسگزینهانتخاب



مانهسابهورودو«استاد»گزینهانتخاب



انتخاب درس مورد نظر 



انتخاب کالس مجازی



انتخاب ایجاد کالس جدید



نامگذاری عنوان  درس

انتخاب گزینه مربوط به 
افزودن تمامی دانشجویان 

بصورت یکجا به کالس 
امکان اضافه کردن تک )

تک دانشجویان به کالس 
وجود دارد که در ادامه 
(توضیح داده خواهد شد



انتخاب اضافه کردن جلسه جدید

برای هرجلسه که درآینده قرار است به این درس اضافه شود از همین صفحه و با همین روال اقدام می گردد



(تاریخ و ساعت فوق زمان شروع کالس مجازی و فعال شدن لینک ورود به کالس خواهد بود)تکمیل موارد فوق -1

انتخاب گزینه ذخیره-2



آن ها باقی مانده است قابل مشاهده استبرگزاری تمامی جلسات تعریف شده تاکنون که زمان آن ها گذشته یا هنوز به زمان 

حذف، در اختیار شما قرار می گیرد که امکان ویرایش، چهار گزینه « عملیات» در صورت انتخاب گزینه 
در دسترس و درصورتی ضبط شده کالس برگزار شده می باشد که فایل ) شده مشاهده فایل های ضبط 

صفحه آخر همین فایل راهنما به محل که در خواهد بود که استاد محترم نسبت به ضبط کالس اقدام نماید 
را در ( که پس از شروع کالس ثبت خواهد شد)حضوروغیاب کالسگزارش و ( فعالسازی آن اشاره شده است

اختیار شما قرار خواهد داد



همشاهدامکانکهشودمیدادهنمایشزیرصفحهبهمجازیکالسویرایشانتخابدرصورت-1
نایواردکالسزمانرسیدنفراازقبلحتما.استپذیرامکانآندرمجازکاربرانوتنظیمات

کالسبرقراریدرمشکلیتادهیدانجامرابعدیصفحاتدرشدهاشارهمواردوشدهصفحه
.باشیدنداشتهمجازی

با انتخاب این قسمت وارد صفحه مورد نظر شوید-2



تمامیافزودن»قبلمراحلدرصورتیکهدر
انتخابرامجازیکالسبهدرساینکاربران

همالحظشکلاینبهراصفحهباشیدکرده
کردخواهید هکراافرادیتوانیدمیابزاراینازاستفادهبا

داشتهحضورمجازیکالسدرنیستیدمایل
راستسمتکادربهوکردهانتخابباشند
رادافبرایکالسایناینصورتدر.دهیدانتقال

دادهنمایشراستسمتلیستدرموجود
شدنخواهد



تمامیافزودن»قبلمراحلدرصورتیکهدر
انتخابرامجازیکالسبهدرساینکاربران

مالحظهشکلاینبهراصفحهباشدنشده
کردخواهید

هکراافرادیتوانیدمیابزاراینازاستفادهبا
داشتهحضورمجازیکالسدرهستیدمایل

قالانتچپسمتکادربهوکردهانتخابباشند
ودموجافرادبرایکالسایناینصورتدر.دهید

شدخواهددادهنمایشراستسمتلیستدر



مجازی را از لیست کاربران مجاز ورود به کالسخود کالس، ضروری است اساتید محترم نام از اضافه کردن دانشجویان به پس : توجه
صورت در . تغییر دهندhostبه حالت Participantرا از حالت خود مشاهده در مراحل زیر نقشانتخاب کرده و طبق مراحل قابل 

بودمیسر نخواهد عدم انجام این مرحله امکان برقراری کالس مجازی 

تلیسازنامانتخاب-1

شنقتغییرانتخاب-2

hostانتخاب-3



ابوشدهفعالدانشجویانواستادبرایمجازیکالسجلسهلینکشدهمشخصزمانودرتاریخقبل،مراحلتمامیانجامازپس
شوندمجازیکالسمحیطواردمیتوانندآنرویبرکلیک



بوداهدخومیسرکالسشروعجهتآنبررویکلیکامکانشدهرنگآبیجلسهعنوانرنگمجازی،کالسبرایشدهتعیینزمانفرارسیدنازپس-1

الفعآندلیلکهنشویدهدایتمجازیکالسصفحهبهاستممکنکالسانتخابازپسکروممرورگردر-2
Pop-upبودن blockedکنیدکلیکشدهاشارهپیامرویبر.شماستمرورگررویبر

Alwaysگزینهشکلطبققسمتایندر.نمودخواهیدمالحظهراپیاماینباالپیامبررویکلیکازپس-3
allow نمائیدانتخابرا…

دکنیکلیکدرسآبیلینکبررویدوبارهوکنیدکلیکDoneگزینهرویبر3و2مراحلانجامازپس-3

فرمائیدعهمطالاحتمالیمشکلرفعبرایرابعدصفحهتوضیحاتمینمائیداستفادهفایرفاکسمرورگرازکهدرصورتی



نممککالسانتخابازپسفایرفاکسمرورگردر-1
لدلیکهنشویدهدایتمجازیکالسصفحهبهاست

Pop-upبودنفعالآن blockedمرورگررویبر
کنیدکلیکشدهاشارهپیامرویبر.شماست

ائیدنمکلیکروبروگزینهرویبر-2

دنمائیکلیکروبروگزینهرویبر-3



.یدنمائانتخابراگزینهاینصفحهاینمشاهدهصورتدر



ایدشدهمجازیکالسصفحهوارداکنونهم

دوربینسازیفعالقسمت

استادمشخصات

مشخصات
دانشجویان

هبشدهاضافه
مجازیکالس

ها قسمت به اشتراک گذاری فایل
توسط استاد

...ودوربینصدا،فعاسازیقسمت

: عنوان جهت آشنایی کامل با نحوه استفاده از قابلیت های این قسمت به فایل آموزشی تحت
adobe Connectراه اندازی کالس مجازی و استفاده از نرم افزارراهنمای 

جهترابرگزاریدرحالجلسهتوانیدمیقسمتازاین
در«شدهضبطهایفایلمشاهده»قسمتدرنمایش
ارضبطپایانانتهاودرنمائیدضبطمجازیهایکالس

.نمائیدانتخاب

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/adobe.connect.help.pdf

