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 تعالیبسمه 

این امکان را فراهم کرده  Adobe Connect وبینار به زبان ساده همان سمینار اما به صورت تحت وب می باشد

 برگزار کنید. ی آموزشیو دوره هاکاری تخصصی خود را اعم از جلسات وبینارهای  که 

 

 نیاز برای اتصال به وب کنفرانسمورد  تجهیزات

 یا یک تلفن هوشمند و یا یک تبلت کامپیوتر( 1

. به واسطه همین سرعت امکان مشاهده تصویر واقعی M 2۵۶ حداقل سرعت بایا  پرسرعت وترجیجاٌ اینترنت ( 2

 صورت خیلی واضح و عالی میسر خواهد بود.ه و اسالیدها ب

مورد  (زمانی که الزم باشد تا شرکت کننده صحبت کنددر ارتباط دو طرفه )البته میکروفن : میکروفنبلندگو و ( 3

گیرد، هرچند که در بسیاری از کالس ها این فرصت اصال وجود ندارد و شرکت کنندگان فقط نیاز استفاده قرار می

 به یک اسپیکر یا بلندگو خواهند داشت.

  chromeو یا  mozilaمرورگر  (4

  flash playerنصب  (۵

  plug-in adobe connectنصب  (۶

 ورود به وبینار

 :خود وارد نمایید مرورگرآدرس وبینار مربوطه را در 
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 برای ورود به وبینار دو روش وجود دارد:

1- Member: 

وارد  بایدد وداده خواهد شد که در هنگام ور نام کاربری و کلمه عبور کنندگانشرکتدر این وبینارها به 

شود که کاربر نام شده استفاده می ثبتز قبل مجازی ا)از این روش بیشتر برای برگزاری کالس های شود. 

یاز به کند و با وارد کردن آن بدون ندریافت میرا رود به کالس و نام کاربری و کلمه عبورنام  ثبتبعد از 

 .شود(تایید ادمین وارد جلسه می
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2- Guest: 

و با  انتخابرا  guestحالت این در  باید. یستن نام کاربری و کلمه عبوردر این وبینار نیاز به وارد کردن 

جلساتی که از سوی دانشگاه  اکثر ادمین وبینار باشید.طرف منتظر تایید ورود از  ،وارد کردن نام نمایشی

 .برگزار می شود به این روش است

 

 باشد که تشخیص و تایید شما سریع تر صورت پذیرد: بهتر است فرمت نام شما به صورت زیر

 فامیل_دانشگاه

DrYusefi_vums 

 منتظر تایید ادمین وبینار باشید. "Enter Room"بعد از وارد کردن نام و زدن 

درخواستی برای ادمین سیستم ارسال نشود لذا  ،ممکن است به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت شما :توجه

 .یستنعدم ورود شما به وبینار لزوما به دلیل عدم تایید ورود 

 

 بررسی اتصال میکرفن و وبکم

ن از سوی ادمین فراهم نشود امکان اتصال و تست وجود ندارد. لذا به منظور وتا زمانی که دسترسی وبکم و میکرف

 ارسال شود.درخواست شما برای ادمین  ک کنید تاکلیرا  "Raise Hand"گزینه دریافت دسترسی صدا و تصویر
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 .ن و وبکم برای شما فعال میشودوبعد از تایید درخواست دو گزینه میکرف 

 

و  "select camera"با زدن فلش کنار هر گزینه و انتخاب  نظر میکروفن و وبکم مورددستگاه به منظور تعیین 

 نمایید.مشخص دستگاه مورد نظر را  "select microphone"یا 
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در صورت فعال  فعال و غیرفعال نمود. آن را می توانگزینه هر کم و میکرفن با زدن بعد از مشخص کردن وب

 .می شودنظر سبزرنگ  گزینه مورد ،بودن

 

 

بعد از پایان صحبت حتما . کنیدهست گزینه میکرفون و وبکم را فعال  کردن زمانی که نیاز به صحبت فقط :توجه

 غیرفعال نمایید.

فاصله دهید تا مشکل برگشت  بلندگو لطفا توجه داشته باشید که در هنگام صحبت کردن میکروفون را ازتوجه: 

 وجود نیاید. ( بهloopصدا)در اصالح 

 

 حالت ارائه دهنده:

فایل مورد  بایددر صورتی که هریک از شرکت کنندگان وبینار نیاز به ارائه مطالبی به صورت اسالید داشته باشد 

ارائه "بعد از اینکه دسترسی  .ارسال نمایند قبل از شروع  وبینار برای ادمین و تبدیل کرده pdfنظر را به فرمت 

توانید شوید که در این حالت با نمایش فایل میدر وبینار می "presenters"به شما داده شد وارد بخش  "دهنده

 آن را ارائه دهید.

 

 .نمایش داده شودقبل از ارائه فایل حتما با ادمین سیستم هماهنگ کنید که فایل در زمان مورد نظر  توجه
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  :محترم توجه فرماییدکاربران 

 نیاز و مناسب بودن سرعت  های موردها، نصب برنامهقبل از ورود به وبینار حتما از سالم بودن دستگاه

 اینترنت اطمینان حاصل نمایید. 

  پخش وبینار به صورتBroadcast امکان دریافت  حتی فقط یک کاربرو در صورتی که  است

در ارئه دهنده صدا و تصویر  عدم وجود مشکلبه معنی صدا و تصویر را به درستی داشته باشد 

که سایر افراد این مشکل را  در صورتی ،دودر دریافت صدا و تصویر دچار مشکل ش یلذا اگر کاربر .است

 د را کنترل نماید.ید ورودی و خروجی صدا و تصویر خوحتما با ،نداشتند

 

 

 فناوری اطالعاتمدیریت 

 زیر ساختاونت مع

 لوم پزشکی مجازیعدانشگاه 


