
 علمی کاربردی شهربابک وبینارهای آموزشی مرکزدر  راهنمای شرکت

 

  برنامهAdobe connect .را دانلود کرده و نصب نمایید 

  مرورگرGoogle chrome  .را نصب کنید 

  در صورتی که برنامه های از قبل نصب بوده حافظه مرورگر را پاک کرده و

 آن را بروزرسانی نمایید.

 کالسورود به  -بخش اول

 : جهت استفاده از کامپیوتر و لپ تاپ

  نمایید.ل دریافتی بر روی لینک کالس موردنظر کلیک در سایت مرکز و یا فای -1

 http://185.53.140.70/t-asadi   نمونه لینک کالسی

نام خود را به انگلیسی وارد  nameدر قسمت   Guestاز بخش   صفحه زیر مشاهده خواهد شد.

  را بزنید.  Enter Room  گزینه کرده و

 

 



را نصب کرده باشید در مرحله بعد   Adobe Connectدر صورتی که در مراحل قبلی برنامه 

 را انتخاب کنید.  open linkگزینه  

 

کلیک    … Open URLاگر صفحه زیر ظاهر  جهت ورود ظاهر شد مطابق تصویر زیر بر روی  

 کنید.

 
 

را انتخاب کنید  Download Adobe Connect Applicationرا نصب نکرده ایدگزینه  در صورتی که نرم افزار 

 و مجددا مراحل ورود را تکرار کنید. که نرم افزار نصب شود. ) فایل مورد نیاز را دانلود و نصب نمایید.(

 .شده اید  وارد کالسشما اکنون به 

 

Open URL Adobe 

connect 



 کالس  نکات مورد استفاده حین برگزاری  -دومبخش 

  فعال کردن میکروفن خود : -1

کلیک کنید و برای غیرفعال کردن آن مجدد  شکل میکروفنجهت فعال کردن میکروفن خود یکبار بر روی 

 بر روی شکل میکروفن کلیک نمایید.

  

 

در صورتی که شکل میکروفن را نداشتید بر روی عالمت آدمک باالی صفحه بزنید و به استاد 

 که اجازه فعال کردن میکروفن را بدهد.اعالم کنید 

 

 

  زیاد کردن صدای میکروفن خود : -2

را انتخاب کرده و صدا را زیاد  Adjust Microphone Volumeاز زیرمنوی باز شده شکل میکروفن گزینه 

 . کنید

 

 

 

 



 کالساستفاده از تلفن همراه جهت شرکت در   -سومبخش 

مخصوص تلفن   Adobe Connect افزار نرم ابتدا نالینآ جلسات افزار نرم به رودو رایب

 .را اجرا نمایید Adobe Connectبرنامه  .کنید نصب و دانلود را همراه

را انتخاب   Nextرا در محل مربوطه وارد نمایید و گزینهمورد نظر  لینک آن اجرای و افزار نرم نصب از سپ

  کنید.

 

 در مرحله بعد 

را   Enterخود را به انگلیسی وارد کرده و گزینه و نام خانوادگی ، نام   Guestبا انتخاب گزینه 

 انتخاب کنید.

 

 

http://185.53.140.70/workshop 

 

Tayebeh Asadi 

 



 می شوید.  السک وارد پس از دقایقی صبر کردن 

 

میکروفن گوشه سمت راست کرده و عالمت وصل  را فریزهند دارید،کردن  صحبت به نیاز گرا

 ) مطابق شکل زیر( .کنید فعال آنرا Connect my microphone گزینه زدن  با را لمس کنید  و

 

کلیک کنید که استاد  دسترسی شما به  آدمکاگر عالمت میکروفن را نداشتید  بر روی عالمت 

 میکروفن را فعال کند .

 را به سمت راست بکشید  Volumeبرای زیاد شدن صدای میکروفن دکمه 



 
  

عالمت دوربین گوشه را لمس کنید و با زدن گزینه باشند  داشته را شما تصویر نادیگر مایلید اگر

Broadcast  )آنرا فعال کنید .) مطابق شکل زیر 

 

 توجه داشته باشید  جهت برقراری ارتباط :
  4حتما از اینترنت پرسرعت وایرلس یاG  .استفاده نمایید 

 .از هندزفری با سیم استفاده نماید 

                                           

 موفق باشید                                                                                 

 مرکز آموزش علمی کاربردی شهربابک


