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  الکترونیکی  های کالس  برگزاری گام  به گام راهنمای
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  های   قابلیت  تمام   مجازی  کالس.  یافت  حضور  آن  در  توان  می  که   است  اینترنتی  فضای  در  آدرس  یک  حقیقت  در  مجازی  کالس

  کالس  همانند این کالس  در. دهد می  قرار  کاربرانش اختیار در تری جذاب  و زیاد  بسیار های قابلیت   عالوه  به را حضوری کالس

 سوال  تواند  می  دانشجو.  دارد  وجود  برد و ...   وایت  و  سیاه  تخته  و ابزارهای کمک آموزشی از قبیل  استاد  ،  دانشجو  های حضوری

 .نماید برآورده را کالس یک  نیاز مورد نیازهای تمام  و دهد  پاسخ  استاد و بپرسد

برگزاری کالسهای الکترونیکی ) آنالین( بر پایه نرم  را برای  الزم افزاری  نرم و افزاری سخت بستر راستا همین در هدف دانشگاه 

 :است گردیده ارائه سامانه این از استفاده  نحوه ادامه در. است نموده فراهم Adobe Connect افزار 

 افزاری  سخت  نیازهای :   اول گام

 پیشرفته (  تبلت یا  موبایل) یا  و  گیگابایت  ۱ حداقل اصلی باحافظه ویندوز عامل سیستم با کامپیوتر -  تاپ  لپ دستگاه یک   -۱

 ( اسپیکر و  میکروفن از استفاده) مناسب کیفیت  با هدست  عدد یک کامپیوتر  از استفاده صورت در  -۲

 kbps  ۲56  حداقل باند پهنای  با ADSL  اینترنت   -۳

 نیاز  مورد های  افزار  نرم :   دوم  گام  

 . باشد شده  نصب شما سیستم روی بر زیر نیاز مورد های افزار نرم باید  کالس  به اتصال از قبل 

 ( ورژن آخرین)  موزیال یا   کروم مرورگر نصب  -۱ 

  Adobe FlashPlayer نصب  -۲

   Adobe Connect  نصب  -۳

 (ی حرف تایپ  مشکل حل)  فارسی کیبورد افزار نرم  نصب  -۴

 راهنما عنوان نرم افزار  #

 نرم افزار موزیال   Mozila FireFoxدانلود ۱

 بیتی ۳۲گوگل کروم برای سیستم عامل های   Google Chrome X86دانلود ۲

 بیتی  6۴گوگل کروم برای سیستم عامل های   Google Chrome X64دانلود  ۳

 فلش پلیر برای مرورگر فایرفاکس   FireFox-FlashPlayer دانلود  ۴

 فلش پلیر برای مرورگر کروم   Chrome-FlashPlayer دانلود 5

6 
  inAdobe connect  W دانلود

 نسخه ی مستقل از مرورگرادوب کانکت  

(standalone) 

 ادوب کانکت برای ویندوز   Win –in -Adobe connect Add دانلود 7

 ادوب کانکت برای اندروید   Adobe connect Androidدانلود 8

 iOSادوب کانکت برای   Adobe connect Android انلودد 9

 کیبورد فارسی  Keyboard_farsi دانلود  ۱0

 کیبورد فارسی آموزش نصب  آموزش نصب کیبورد فارسی    ۱۱

 بیت  6۴نرم افزار فشرده سازی   WinRar64 دانلود ۱۲

 بیت ۳۲نرم افزار فشرده سازی   WinRar32 دانلود ۱۳
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 :   فوق  افزارهای   نرم  نصب   خصوص  در  مهم  نکات

 :میکنیم نصب را پلیر فلش  و افزار نرم زیر ترتیب به سیستم سازی آماده برای

 کنید  حذف را هست نصب که هایی  پلیر  فلش  تمام  ویندوزتان Add or remove  بخش از:  ۱

 ( اید کرده  نصب قبال اگر)   کنید  حذف را هست نصب که  کانکتهایی  ادوبی تمام  ویندوزتان Add or remove  بخش از:  ۲

 

 

 . کنید نصب و  دانلود فوق جدول از را پلیر  فلش ورژن اخرین:  ۳

 . کنید نصب  و دانلود فوق جدول  های لینک از را کانکت ادوب ورژن اخرین:  ۴

  

 آنالین کالس  به   ورود:    سوم   گام

 .  شوید lms.hadaf.ac.ir آدرس به هدف   سایت مجازی آموزش سامانه وارد

 . کنید وارد را خود ملی  شماره password بخش  در و استادی کد username بخش در

 . دهید تغییر کاراکتر  6  حداقل با را  خود  password که است الزم

  

 کروم   گوگل  در  Flash Player  کردن  فعال  نحوه :   نکته

 . کنید دنبال ترتیب به را زیر مراحل که است کافی  کار این دادن انجام برای

  آن منو تا کرده کلیک نقطه سه روی بر آن راست سمت گوشه باال قسمت در ،  سپس . کنید باز را کروم گوگل  مرورگر ابتدا -۱

 . شود باز شما برای  کروم گوگل تنظیمات صفحه تا  کنید انتخاب را Settings گزینه منو در اکنون خب. کنید مشاهده  را

 . کنیم  می انتخاب را "Privacy and security" صفحه چپ سمت قسمت در -۲



 

 

 

 .بروید  "flash" قسمت به و  کرده باز  را "Site Setting"  بخش -۳

 

 



 

 

۴- "Ask First" کنیم  می فعال را . 

 

 مربوط  که کرد خواهید مشاهده  را آیکون یک کروم آدرس نوار در ،  شوید می آنالین کالس وارد بار اولین برای که  هنگامی حال

 .شود اجرا  فلش فایل  که کنیدمی تعیین  شما آیکون این انتخاب با که. باشد می  پلیر  فلش به

 

 آنالین   کالس  محیط  با   آشنایی

 :   ویندوز  عامل  سیستم

 

  استفاده دوم  روش از نشدید  ورود به موفق  یکی  با که صورتی در که هست  کالینت ادوبی نسخه  دو دارای ویندوز  عامل سیستم

 کنید

  ۴0 حدود حجم  - مرورگر اجرای تحت پالگین نسخه:    ویندوز برای AdobeConnect Clinet Addin ی نسخه دانلود

  دسکتاپ در کالس به  ورود برای ایکونی نصب از وپس  شوید کالس وارد مرورگر طریق از  میبایست حالت این در -  مگابایت

 .بزنید را  تائید  ی دکمه پالگین اجرای هنگام  و کرده  اقدام مرورگر با باید  کالس  به ورود برای لذا نمیشود ظاهر

http://dl.tehranserver.ir/Apps/windows_Addin_Installer.exe


 

 

 

 

 فارسی  کیبورد  نصب

  هم  به و اختالل دچار ”ی“ حرف حاوی های  اسم و کلمات   نمایش است، ممکن Adobe Connect افزار نرم محیط در

 : نمایید دنبال را زبر مراحل مذکور مشکل کردن برطرف منظور به لذا. شود گرامی دانشجویان های رایانه از برخی در ریختگی

 . کنید خارج فشرده حالت از را آن و  نموده دانلود نیاز مورد افزارهای نرم بخش از را فارسی کیبورد افزار نرم -۱

 . کنید نصب  و اجرا را” setup.exe“  فایل و  شده افزار نرم پوشه وارد -۲

 دیگری کیبورد” FA“   عنوان با فارسی کیبورد  بر عالوه فارسی   حالت در ویندوز ابزار نوار در زبان قسمت  در نصب زا پس -۳

 .  گردد  می اضافه

 

 

  

 

 



 

 

   کالس   محیط  با   اجمالی  آشنایی

 

  های بخش  شامل کالس محیط که  نمایید،  می  مشاهده را  Adobe Connect  کالس محیط ،  آنالین کالس به  ورود از بعد

 : باشد می زیر

 

 ( Attendees)  کنندگان شرکت    -۱

 ابزار  نوار    -۲

 ( Notes) ها یادداشت    -۳

 (Chat)  متنی گفتگوی    -۴

 ( Files) ها فایل      -5

 (Share) ها گذاری اشتراک    -6

 

 

 کنندگان  شرکت   پنجره

  می  کاربری گروه سه شامل  دهد،که  می  نشان را آنان اسامی و کالس  در حاضر افراد تعداد  که کنندگان شرکت لیست شامل

 : باشد

•     Host (اساتید و ناظران ،  کارشناسان: مدیران  ) 



 

 

  از....  و کاربران اخراج  کاربران، به صوت به دسترسی اجازه صدور ها،   کالس پایان و شروع از  اعم کالس کامل   مدیریت         

  یک از کاربری و  نمایید عوض را کالس حاضرین وضعیت  تواند می کالس  مدیر  تنها و  باشد می   مدیر کاربران   های دسترسی

 . نمائید منتقل دیگر گروه  به گروه

•  Presenters(دهندگان ارائه :)یارها  استاد و  اساتید   

 .   باشد می   دهنده ارائه کاربران  های دسترسی از صوت  ، گذاری اشتراک محیط ها،  فایل مدیریت از اعم کالس کنترل       

•  Participants(کنندگان شرکت :)دانشجویان 

 صوت شنیدن گذاری، اشتراک محیط مشاهده فایل، ،دانلود خصوصی و عمومی بصورت متنی گفتگوی  درکالس، حضور      

 . باشد می بخش این کاربران  های دسترسی از صوتی گفتگوی کالس  مدیر اجازه درصورت و  نظرسنجی در شرکت کالس،

  

 ابزار  نوار

 : باشد می موجود زیر امکانات بخش این در 

   کالس در کردن صحبت جهت (: میکروفون طریق از) صوت •

  کالس در خود تصویر گذاری اشتراک جهت(: کم وب) تصویر  •

   نمایند  استفاده  مطالب بیان برای میکروفون از میخواهند چنانچه کاربران، برای:  گرفتن اجازه  •

 Speaker صدای وصل و  قطع  •

 

 .در نوار ابزار نیز امکان تنظیمات صوت نیز وجود دارد (Meeting) از طریق منوی کالس

گزینه راه حتما از منوی کالس،   Speaker تذکر : توصیه میشود برای اولین بار جهت اطمینان از کارکرد درست میکروفون و

 .اندازی صوت این موارد بررسی گردد

  اشتراک گذاری صوت

  و استاد. کند صحبت تقاضای استاد از تواندمی    گزینه شرکت کننده از طریق منو وضعیت با کمک گزینه

 را وی درخواست است ممکن  مدیر.  شوند  می وی درخواست متوجه وی نام  کنار عالمت   دیدن با  کالس در حاضران سایر

  بتواند  تا گردد می فعال  وی برای   گزینه ابزار نوار  در حالت این در.  کند  فعال را او برای صحبت امکان و بپذیرد

 . دهد  انجام کالس در را خود میکروفون و صدا اشتراک جهت الزم تنظیمات

 .  شد  خواهد  قطع وی میکروفون استاد تصمیم با و است وصل  کننده شرکت میکروفون  مدیر  تایید از پس

 .  باشد  نصب حتما in-Add Connect Adobe افزونه شما سیستم روی باید  کار این جهت: نکته



 

 

 . شود می  فعال شما برای نیز دیگری های گزینه ابزار نوار در میکروفون  شدن فعال از پس

 

 صوت  تست

  بر  شده باز پنجره در بزنید، Wizard Setup Audio گزینه  منو ابزار نوار در meeting  گزینه از صوت اتصال تست جهت

 . نمایید کلیک next روی

 

  آزمایشی بصورت سامانه سمت از ، نمایید کلیک Play Sound روی بر  شده باز پنجره در( : صوت پخش تست)  اول گام

 . نمایید کلیک Next روی بر ادامه در و  گردد  می  پخش شما برای صوتی

 

 

 



 

 

 . نمایید کلیک next روی بر  سپس و  نمایید انتخاب را خود میکروفون مرحله این در(: میکروفون انتخاب) دوم   گام

 

 

 

 

  در نموده، ضبط تست جهت را خود صدای و  نمایید کلیک Record روی بر مرحله این در(:  صوت پخش  و ضبط) سوم   گام

 . نمود خواهد پخش را شما ،صدای  سامانه ، Play Recording روی بر کلیک با را خود صدای انتها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  باشد می   پخش حال در کالس محیط در  که هایی صوت تمامی Test Silence روی بر کلیک با (: سکوت تست)آخر گام

 . گردد می  قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ها  یادداشت  پنجره

  فقط کاربران که  نمایند، ثبت کاربران  به رسانی اطالع جهت را مطالبی دهد می  اجازه کارشناسان یا  و  استاد به پنجره این در

  و  نمود درج متفاوت قلم  نوع  و سایز و رنگ نظر از را مطالب توانمی پنجره  این در. دارند  را پنجره این نمایش  به دسترسی

 .هستند  شده درج یادداشتهای گر مشاهده  تنها کاربران

 

 

 متنی   گفتگوی  پنجره

 جهت. باشد می کاربران و  اساتید ، مدیران از اعم کاربران بین خصوصی و عمومی بصورت متنی گفتگو جهت پنجره این

  و تایپ را خود دلخواه  متن  سپس ،  کنید کلیک داده قرار شده  مشخص کادر روی بر را موس  گر اشاره امکان این از استفاده

 .  بزنید را Enter دکمه

 

 

 

 

 



 

 

 . دهید خصوصی چت خواست در  و رفته نظر مورد کاربر  نام روی خصوصی چت از استفاده جهت

 

 

 ها   فایل  پنجره

 جهت را فایلی  تا است  نیاز ندارد دانلود امکان وی و  دهدمی  نمایش کاربر  به را مطالب تنها  که مطالب اشتراک بر عالوه   گاهی

  را شده آپلود فایلهای   توانندمی نیز حاضران. نمایدمی فراهم را امکان این فایل پنجره.  دهیم قرار انها اختیار در کاربران دانلود

 . نماید  دانلود یکجا را موارد کلیه کنار منو از یا   و کنند  دانلود انتخابی صورت به را موارد و ببینند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  گذاری  اشتراک  پنجره

  کنندگان شرکت کلیه و  بگذارد اشتراک به  کنندگان شرکت برای را کالس  در نیاز مورد مطالب تواند می کالس  مدیر یا و استاد

 تخته یا  و  نمایش صفحه یا  مستندات تواند می شده  اشتراک موارد  این. نمایند مشاهده  را  شده  اشتراک فایلها  توانندمی تنها

 تخته  و باشد ...   و جزوه تواندمی مستندات.  رودمی کار به...  و افزار نرم نمایش جهت معموال نمایش صفحه اشتراک. باشد سفید

 .  است شده گرفته نظر در سنتی آموزش سیستم و تخته روی متن درج جهت سفید

 . کندمی مشاهده  را اشتراکی اطالعات  صرفا  و ندارد دخالتی هیچگونه  کننده شرکت  شده گفته موارد تمامی  در

 


