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  ورود به كالس آنالين:

د و از يد با استفاده از كاربري و رمز خود وارد پورتال شويمي توان محترم براي ورود به كالس آنالين اساتيد

  د.يوزشي و كالس هاي آنالين را انتخاب نمايمنوي پورتال گزينه دوره هاي آم

  

. روي دكمه اتاق ها بر روي كالس مورد نظر كليك نموده ليست كالس هاي آنالين نمايش داده خواهد شد

  تا ليست اتاق هاي آنالين كالس نمايش داده شود.

  



دقيقه قبل از  ١٠پس از نمايش ليست اتاق هاي آنالين چنانچه زمان برگزاري كالس رسيده باشد شما 

  شروع مي توانيد وارد كالس آنالين شويد.

قرار داده شده است و در اين  مقاله اي در وب سايت شاهوارابزار مورد استفاده براي ورود به كالس آنالين در 

  آموزش بنا را بر دريافت و نصب اين ابزار گذاشته ايم.

  

پس از كليك بر روي گزينه ورود مرورگر شما را به صفحه جديد ارجاع خواهد داد و از شما سوالي مبني بر 

 Open Adobeپرسيده خواهد شد با كليك بر روي گزينه  Adobe Connectباز شدن كالس در 

Connect  نرم افزارAdobe Connect ين خواهيد شد.باز شده و شما اتوماتيك وارد كالس آنال  

  

  

  



  جهت استفاده اساتيد محترم مي پردازيم.  Adobe Connectحال به آموزش نرم افزار 

  

  

را مشاهده مي نماييد، كه محيط كالس  Adobe Connectبعد از ورود به كالس آنالين ، محيط كالس  

  شامل بخش هاي زير مي باشد:

  )Attendeesشركت كنندگان  (    - ١

  نوار ابزار    - ٢

  ) Notesيادداشت ها (    - ٣

  )Chatگفتگوي متني (    - ٤

  )Filesفايل ها (     - ٥

  )Shareاشتراك گذاري ها (    - ٦



  

  

  پنجره شركت كنندگان

حاضر در كالس و اسامي آنان را نشان مي دهد،كه شامل سه شامل ليست شركت كنندگان كه تعداد افراد 

  گروه كاربري مي باشد:

   Host  (مديران): كارشناسان ، ناظران و اساتيد  

مديريت كامل كالس اعم از شروع و پايان كالس ها، صدور اجازه دسترسي به صوت به كاربران، اخراج         

مدير مي باشد و تنها مدير كالس مي تواند وضعيت حاضرين كالس كاربران و .... از دسترسي هاي  كاربران 

  را عوض نماييد و كاربري از يك گروه به گروه ديگر منتقل نمائيد.

  Presenters (ارائه دهندگان): اساتيد و استاد يارها  

ارائه كنترل كالس اعم از مديريت فايل ها، محيط اشتراك گذاري ، صوت از دسترسي هاي كاربران        

  دهنده مي باشد.  



  Participants(شركت كنندگان): دانشجويان  

حضور دركالس، گفتگوي متني بصورت عمومي و خصوصي ،دانلود فايل، مشاهده محيط اشتراك       

صورت اجازه مدير كالس گفتگوي صوتي از  گذاري، شنيدن صوت كالس، شركت در نظرسنجي و در

  باشد.دسترسي هاي كاربران اين بخش مي 

  

  نوار ابزار:

  در اين بخش امكانات زير موجود مي باشد:

  

 از طريق ميكروفون): جهت صحبت كردن در كالس ( صوت  

 وب كم): جهت اشتراك گذاري تصوير خود در كالس ( تصوير  

  اجازه گرفتن : براي كاربران، چنانچه ميخواهند از ميكروفون براي بيان مطالب استفاده نمايند  

  قطع و وصل صدايSpeaker  

  

  شتراك گذاري صوت ا

تواند از استاد تقاضاي صحبت كند.  مي شركت كننده از طريق منو وضعيت با كمك گزينه  

  .كنار نام وي متوجه درخواست وي مي شوند استاد و ساير حاضران در كالس با ديدن عالمت

الت در نوار ابزار ممكن است درخواست وي را بپذيرد و امكان صحبت براي او را فعال كند. در اين حاستاد 

گردد تا بتواند تنظيمات الزم جهت اشتراك صدا و ميكروفون خود را در  براي وي فعال مي گزينه 

  كالس انجام دهد.

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



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

  

  

  تست ابزار صوت:

 Audioو گزينه  Meetingمنوي  لبراي تست ابزار صوت خود مانند ميكروفن و اسپيكر از ابزار داخ

setup wizard .استفاده نماييد  

  

  نماييد. كليك nextدر پنجره باز شده بر روي 



  

كليك نماييد ، از سمت سامانه  Play Soundگام اول (تست پخش صوت) : در پنجره باز شده بر روي 

  كليك نماييد. Nextبصورت آزمايشي صوتي براي شما پخش مي گردد و در ادامه بر روي 

  

كليك  nextگام دوم (انتخاب ميكروفون): در اين مرحله ميكروفون خود را انتخاب نماييد و سپس بر روي 

  نماييد.

  



ت كليك نماييد و صداي خود را جهت تس Recordگام سوم (ضبط و پخش صوت): در اين مرحله بر روي 

، سامانه ،صداي شما را پخش  Play Recordingضبط نموده، در انتها صداي خود را با كليك بر روي 

  خواهد نمود.

  

ال تمامي صوت هايي كه در محيط كالس در ح Test Silenceگام آخر(تست سكوت): با كليك بر روي 

  پخش مي باشد قطع مي گردد.

  



  پنجره يادداشت ها 

يند، در اين پنجره به استاد و يا كارشناسان اجازه مي دهد مطالبي را جهت اطالع رساني به كاربران ثبت نما

توان مطالب را از نظر رنگ و سايز  كه كاربران فقط دسترسي به نمايش اين پنجره را دارند. در اين پنجره مي

  و نوع قلم متفاوت درج نمود و كاربران تنها مشاهده گر يادداشتهاي درج شده هستند.

  

  پنجره گفتگوي متني

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

مي باشد. جهت استفاده از اين امكان اشاره گر موس را بر روي كادر مشخص شده قرار داده كليك كنيد ، 

  .را بزنيد Enterسپس متن دلخواه خود را تايپ و دكمه 

  



  توجه:

صفحه كليد جديدي را نصب  آموزش وب سايت شاهوارچنانچه در تايپ فارسي مشكل داريد مي توانيد طبق 

اين صفحه كليد در بخش زبان هاي پس از نصب،  نموده و هنگام تايپ در كالس از آن استفاده نماييد.

  .سيستم شما ظاهر خواهد شد

  

  استفاده از چت خصوصي روي نام كاربر مورد نظر رفته و در خواست چت خصوصي دهيد. جهت

  

  

  

  

  



  پنجره فايل ها

دهد و وي امكان دانلود ندارد نياز است  اهي عالوه بر اشتراك مطالب كه تنها مطالب را به كاربر نمايش ميگ

  نمايد.  تا فايلي را جهت دانلود كاربران در اختيار انها قرار دهيم. پنجره فايل اين امكان را فراهم مي

  

دانلود كنند و يا از منو كنار  توانند فايلهاي آپلود شده را ببينند و موارد را به صورت انتخابي حاضران نيز مي

  كليه موارد را يكجا دانلود نمايند.

  

  



  اشتراك گذاري  بخش

تواند مطالب مورد نياز در كالس را براي شركت كنندگان به اشتراك بگذارد و  استاد و يا مدير كالس مي

تواند  ايند. اين موارد اشتراك شده ميتوانند فايلها اشتراك شده را مشاهده نم كليه شركت كنندگان تنها مي

  مستندات يا صفحه نمايش و يا تخته سفيد باشد. 

  رود.  ... به كار ميمعموال جهت نمايش نرم افزار و )Share my screen(اشتراك صفحه نمايش

  .... باشدو pdf، پاورپونت فايل هايتواند  مي )Share Document(مستندات 

روي تخته و سيستم آموزش سنتي در نظر و اشكال جهت درج متن  )Share Whiteboard( تخته سفيد

  گرفته شده است. 

تمامي موارد گفته شده شركت كننده هيچگونه دخالتي ندارد و صرفا اطالعات اشتراكي را مشاهده در 

  كند. مي

  

  

  



  شركت كنندگاندرخواست راهنماي اشكال مختلف وضعيت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :)Layoutشخصي سازي محيط تدريس (

  
  جهت شخصي سازي محيط تدريس مي توانيد مراحل زير را انجام دهيد.

  جديد: Layoutايجاد 

  كليك نموده و سپس نام محيط شخصي خود را وارد نماييدروي دكمه + 

  



Layout  چيدماني خالي براي شما ايجاد خواهد شد سپس از منويPods  بخش هاي مختلف را مي توانيد

كردن مي توانيد جاي هر بخش را مشخص  Dragبه چيدمان خود اضافه نموده و با به راحتي با كليك و 

  نموده و چيدمان مختص به خود را داشته باشيد.

  

با انتخاب هر يك از  خواهيد ديد. )Layoutsچيدمان ها (در ليست  چيدمان مختص به خود را ،پس از اتمام

چيدمان براي شما و همچنين كليه شركت كنندگان در كالس تغيير  توماتيكااين چيدمان ها بصورت 

  خواهد كرد.

  



  

  



  بر گزاري نظرسنجي:

ص نظرسنجي را باز نموده و مي توانيد پنجره مخت Pollتيك زدن گزينه و  podsشما با استفاده از منوي 

  وارد نماييد. ي مجزاخط در اين پنجره سوال را وارد كرده و پاسخ ها را هريك در

  

اين نظرسنجي به شركت كنندگان نمايش داده خواهد شد و آنها مي توانند در اين  openبا زدن گزينه 

  نظرسنجي شركت نموده و به سوال پاسخ دهند.

  

  مي توانيد به اين نظرسنجي خاتمه دهيد. End pollبا كليك بر روي گزينه 

  



  موفق و پيروز باشيد
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