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 مورد نیاز افزارهاینرملیست 

 Download )نسخه ویندوز( Adobe Connect افزارنرم 1

 Download )نسخه اندروید( Adobe Connect افزارنرم 2

 Download (IOS)نسخه  Adobe Connect افزارنرم 3

 Download (MAC)نسخه  Adobe Connect افزارنرم 4

 FlashPlayer Downloadافزار رمن 5

 Download کیبورد فارسی 6

 Download کنترل از راه دور ویندوز افزارنرم 7

  مرورگر گوگل کروم 8

  in-Addنصب افزونه  9

 

 

 

 

  

http://www.daneshpajoohan.com/downloads/ConnectAppSetup2020_1_5.zip
http://www.daneshpajoohan.com/downloads/www.adobeconnect.ir.mobile.Last.Ver.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
http://www.daneshpajoohan.com/downloads/AdobeConnect_2019.9.2.dmg
http://www.daneshpajoohan.com/downloads/Adobe.Flash.Player.zip
http://www.daneshpajoohan.com/downloads/persian-keyboard.zip
https://soft98.ir/internet/remote-control/15737-AnyDesk.html
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  های آنالین به چه صورت است؟حضور و غیاب در کالسنحوه محاسبه 

 شود اما بقیه دانشجوها مشکل ندارند؟صدای دانشجو قطع و وصل می 

 شود؟کنم فعال نمیچرا وقتی روی عالمت میکروفن کلیک می 

 کالس آنالین با سایر دانشجویان چت خصوصی داشته باشم؟توانم در چگونه می 

 توانم به دانشجویانی که سؤال دارند امکان صحبت بدهم؟چگونه می 

 توانم به دانشجو دسترسی به میکروفون بدهم؟چگونه می 

 و دسترسی ارائه بدهم؟توانم به دانشجچگونه می 

 توانم دسترسی ارائه را از ایشان بگیرم؟پس از اتمام ارائه توسط دانشجو، چگونه می 

 های من در کالس برای سایرین ناخواناست، برای رفع این مشکل چکار کنم؟نوشته 

 ها را در پنجره چت تغییر دهم؟توانم سایز نوشتهچگونه می 

 توانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟چگونه می 

  فایل من در کالس آنالین در مرحلهconvert حل دیگری هست؟توانم آن را نمایش دهم، آیا راهماند و نمیمی 

 توانم پس از اتمام درس، کالس را ببندم؟چگونه می 

 دارد؟ وجود فیلم صورتبه کالس کردن ذخیره آیا امکان 
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 های آنالین به چه صورت است؟نحوه محاسبه حضور و غیاب در کالس 

د و زمان حضور باشقابل رؤیت می Participantsقسمت  ورود به کالس آنالین در سمت راست درنام و نام خانوادگی دانشجویان با 

 گردد.صورت خودکار محاسبه میایشان در کالس و تعداد ورود به کالس و خروجشان نیز به

  اما بقیه دانشجوها مشکل ندارند؟ شودمیصدای دانشجو قطع و وصل 

 دلیل سرعت اینترنت شماست. قطعاًشما وجود دارد  اگر مطمئن هستید این مشکل فقط برای

 ؟شودنمیکنم فعال چرا وقتی روی عالمت میکروفن کلیک می 

از یک مرورگر  واطمینان حاصل نموده  control panelدر پنجره  soundاز متصل بودن میکروفون و داشتن اکوالیزر در قسمت  لطفاً

 دیگر استفاده نمایید.

 

 را کلیک کنید. اینجا راهنمای ویدئوییجهت دانلود فایل 

 توانم در کالس آنالین با سایر دانشجویان چت خصوصی داشته باشم؟چگونه می 

را  start private chat شود گزینهنمایش داده می ای کهبرای این منظور نمایشگر موشواره را روی اسم فرد مورد نظر برده و از پنجره

 جدید برای چت با ایشان در پنجره چت عمومی باز شود. Tabانتخاب نمایید تا 

http://www.daneshpajoohan.com/downloads/adobeconnect21.mp4
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 توانم به دانشجویانی که سؤال دارند امکان صحبت بدهم؟چگونه می 

جویان داشته سایر دانش ما و یابرقراری ارتباط کالمی با ش برای دانشجو سؤالی پیش بیاید و یا به دلیل نیاز بهاگر در زمان برگزاری کالس 

در باالی صفحه  شما را متوجه درخواست برای صحبت کردن نماید، در این لحظه raise handآیکون  روی برتواند با کلیک باشد می

توانید در است. شما می را باال برده دست خود Xشود که در آن نوشته شده دانشجو با نام کالس برای شما پنجره کوچکی نمایش داده می

نموده و  را فعال عالمت تیک کلیک کنید تا دسترسی میکروفون به دانشجو داده شده و بتواند میکروفون خود روی برصورت صالحدید 

 صحبت کند که در این صورت کلیه حاضرین صدای ایشان را خواهند شنید.
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 کروفون بدهم؟توانم به دانشجو دسترسی به میچگونه می 

دانشجو در محیط کالس دسترسی به میکروفون ندارد اگر در زمان برگزاری کالس نیاز بود  فرضپیش صورتبهکه اطالع دارید  طورهمان

 Enableشود برروی گزینه که باز می ایپنجرهنمایشگر موشواره را روی نام ایشان برده و در توانید دانشجویی صحبت کند شما می

Microphone  دسترسی ایشان به میکروفون فعال شود.کلیک کنید تا 

 

 

 توانم به دانشجو دسترسی ارائه بدهم؟چگونه می 

دهد بیان توضیح ر دانشجونیاز باشد دانشجویی در کالس فایلی را بارگذاری کند و از روی فایل موضوعی را برای شما و سای که صورتی در

کلیک کنید تا  Make Presenterگزینه  روی بر شودمیای که باز روی نام ایشان برده و در پنجره توانید نمایشگر موشواره رامی

 دسترسی ارائه به ایشان داده شود.

 

 توانم دسترسی ارائه را از ایشان بگیرم؟پس از اتمام ارائه توسط دانشجو، چگونه می 

کلیک  Make Participantگزینه  روی برشود ای که باز مینمایشگر موشواره را روی نام دانشجو مورد نظر نگه داشته و در پنجره لطفاً

 کنید تا دسترسی ارائه از دانشجو گرفته شود.
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 های من در کالس برای سایرین ناخواناست، برای رفع این مشکل چکار کنم؟نوشته 

 Installationرا اجرا نمایید و هنگامی که با پیغام  setupسپس فایل  را کلیک کنید. اینجا کیبورد فارسی دانلودجهت 

Complete روی برتوانید زبان سیستم را فارسی کرده و رو شدید میروبه nikannetwork  کلیک کرده تا این فونت به صورت

 سیستم شما فعال گردد. روی بر فرضپیش

 

 

 

http://www.daneshpajoohan.com/downloads/persian-keyboard.zip
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 ها را در پنجره چت تغییر دهم؟توانم سایز نوشتهچگونه می 

را تغییر  هاتوانید سایز نوشتهمی Text Sizeدر سمت راست پنجره چت و انتخاب گزینه  Pod Optionگزینه  روی بربا کلیک 

 دهید.

 

 

 توانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟چگونه می 

 د:شرط داشته باش 3توانید فایل را بارگذاری کنید، برای این منظور فایل شما باید می Shareاز طریق منوی 

1. Pdf .باشد 

 مگابایت باشد. 1حجم آن حداکثر  .2

 نام آن به زبان التین ذخیره شده باشد. .3

 برنجره جدید پرا انتخاب کرده و در  Share Documentط مذکور بود از منوی وسط صفحه گزینه شر سه هراگر فایل شما دارای 

 د.پلود شوآبفرمایید تا فایل  تأملکلیک کنید و مسیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید و  Browse My Computerدکمه  روی
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  فایل من در کالس آنالین در مرحلهconvert دیگری هست؟ حلراهتوانم آن را نمایش دهم، آیا ماند و نمیمی 

مایش خود را ن Desktopاستفاده کنید و  Share My Screenوارد کالس آنالین شوید از گزینه  Chromeباید با مرورگر 

 .دهید
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 توانم پس از اتمام درس، کالس را ببندم؟چگونه می 

استفاده  م شده و برایفایل ضبط شده انجا سازیآمادهکالس توسط استاد بسته شود تا عملیات  حتماً الزم است پس از اتمام جلسه 

را انتخاب  …End Meetingشده و گزینه  Meetingمیزگرد بارگذاری گردد، برای این کار وارد منوی  روی بردانشجویان آماده شده و 

 .کلیک نمایید Okدکمه  روی برنموده و 
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  ؟دارد وجود فیلم صورتبه کالس کردن ذخیره امکان آیا 

با وارد کردن نام و  و  Meetingاز منوی  Record Meetingفیلم وجود دارد، لذا با انتخاب گزینه رکود  صورتبهامکان ذخیره کالس 

 توانید شروع به ضبط نمایید.توضیحات، می

 د.ازی وجود دارسد. به همین طریق هم امکان اتمام ذخیرهفعال باش سازیذخیرهبایست آیکون در باال و سمت راست صفحه می

 

 
 

  نصب افزونهAdd-in 

 را باز نموده و مراحل زیر را انجام دهید: Google Chromeمرورگر 

Settings >>> Prvacy and security >>> Site Settings >>> Unsandboxed plugin access 

 را انتخاب نمایید. Allowآدرس سرور خود را اضافه نموده و گزینه 
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