
 ویژه اساتید – از کالس های مجازیاستفاده راهنمای 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری کالس مجازی 

  راهنمای ویژه اساتید
 



 ویژه اساتید – از کالس های مجازیاستفاده راهنمای 

 

از طریق موبایل  روشآن از طریق کامپیوتر و یک  روش 2وجود دارد )که  روش 3برای برگزاری کالس مجازی 

 . به تفصیل در ادامه توضیح داده شده است است( که

 ورود به کالس مجازی با استفاده از کامپیوتر:

 روش اول 

بر خود نصب کرده اید،بر روی سیستم  ConnectAppSetup.exe افزارنرم چنانچه طبق فایل راهنمای نصب ،

 وارد فضای زیر شوید. قرار دارد کلیک کنید تا روی دسک تاپ تان که نرم افزار  shortcutروی 

 

و بر روی (لینک کالس مجازی)وارد کنید  است را در این قسمت شما باید آدرسی که در اختیارتان قرار گرفته

 زیر شود.  صفحهکلیک کنید تا وارد  continueدکمه 
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انتخاب کنید و  Enter with your login and passwordدر صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور دارید گزینه  

 نام کاربری و کلمه عبوری که در اختیارتان قرار گرفته است را وارد نمایید.

 

با فعال کردن میکروفون و دوربین مانند شکل زیر می توانید صدا و تصویر خود ، وارد صفحه زیر خواهید شد 

 را انتقال دهید. 
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 start sharingکلیک کنید سپس روی  start my cameraابتدا بر روی برای به اشتراک گذاشتن تصویر خود 

دوربین به اشتراک گذاشته می شود و دانشجویان کلیک نمایید. در صورتی که وب کم شما مشکلی نداشته باشد 

 تصویر شما را خواهند دید.

 

در این قسمت می توانید اسناد خود را به 

 اشتراک بگذارید. 

 

با کلیک بر روی این عالمت و سبز شدن آن می توانید دوربین خود را به اشتراک 

 بگذارید

 با کلیک بر روی این عالمت و سبز شدن آن می توانید صدای خود را به اشتراک بگذارید

Start my camera 
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 کلیک کنید.  connect my Audioبرای به اشتراک گذاشتن صدای خود بر روی 

 

 

 

Start sharing 

Share your Audio 



 ویژه اساتید – از کالس های مجازیاستفاده راهنمای 

 

باید ابتدا بر ( آن را مشاهده می کنند تدریس شما دانشجویان حین)برای به اشتراک گذاشتن فایل های خود 

 کلیک کنید.  share screenروی 

 

 

 .صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد Share My Screenپس از کلیک بر دکمه 

 

Share My Screen 
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به اشتراک بگذارید.  دانشجویانبا را شما می توانید آنچه در دسکتاپ تان دارید  Shareبا کلیک بر روی دکمه 

را در گوشه سمت راست سیستم خود خواهید دید. هر آنچه که بر روی زیر کردن شما پنل  shareپس از 

 سیستم شما باز باشد برای کاربران دیگر قابل مشاهده است. 

 

را باز کنید و آن را در ه برای تدریس آماده کرده اید ی کفایل پاورپوینتمی توانید در این قسمت شما پس 

شما می  اتمام ارائه خود،پس از و آن را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.  قرار دهید slide showحالت 

 کلیک کنید تا دوباره به فضای کالس برگردید.  stop sharingتوانید بر روی دکمه 

 روش دوم 

 .از مرورگراستفاده کنید ، می بایست  ایدچنانچه نرم افزار را نصب نکرده 

 

 

طبق فایل راهنمای ) .باید نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری سیستم خود را بررسی کنید نیز در این روش

 .(نصب
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وارد   ( Address barفایر فاکس تان را باز کنید آدرسی که در اختیارتان قرار داده شده را در قسمت آدرس )

 نمایید. 

 

 سایر مراحل مانند روش اول است. 

 سومروش 

 تبلتیا با استفاده از تلفن همراه  وبینارورود به 

 کنید.طبق فایل راهنمای نصب نرم افزار مناسب گوشی خود را دانلود و آن را نصب 

 آن در گوشی کلیک کنید.  shortcutبر روی بر روی گوشی خود پس از نصب 

 

 

Address Bar 
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وارد را کلیک کنید. سپس در قسمت خالی آدرسی که از قبل در اختیارتان قرار گرفته  Acceptبر روی دکمه 

 را بزنید.  Nextمه ککنید و د

 

 

را انتخاب کنید و  Memberدر صورتیکه از قبل نام کاربری و کلمه عبور در اختیارتان قرار داده شده گزینه 

پسورد خود را وارد کنید و بر روی دکمه  Your passwordنام کاربری و در قسمت  Your loginقسمت در 

Enter .کلیک کنید 
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 وارد فضای زیر خواهید شد.  Enterپس از کلیک بر روی دکمه 

 

 connectبرای ارسال صدای خود بر روی عالمت بلندگو گوشه سمت راست باال کلیک کنید و بر روی گزینه 

my microphone  .کلیک کنید تا صدای شما ارسال گردد 

 

 

 بزنید Broadcastکنید و سپس دکمه کلیک برای ارسال تصویر خود بر روی شکل دوربین پایین میکروفون را 

 تا تصویر شما ارسال گردد.
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اجازه خواسته که  دانشجوکلیک کنید شما به کاربر  Agreeدر صورتیکه بر روی گزینه  Raise Handدر قسمت 

را انتخاب  Disagreeو در صورتیکه گزینه تا اگر سوالی دارد مطرح نماید است، اجازه ارسال صدا را می دهید  

 داده نخواهد شد.  ودانشجکنید این اجازه به کاربر 

 

 

 shareکلیک کنید می توانید محتوای خود را  تصویر در صورتیکه بر روی چند دایره تو در تو در سمت چپ

 کنید. 
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 خود را چک کنید.  کالسدر صورتیکه بر روی آدمک سمت چپ کلیک کنید می توانید افراد شرکت کننده در 

 

در صورتیکه بر روی دوربین سمت چپ کلیک کنید تمام افرادی که تصویر خود را ارسال کرده اند از جمله 

 نید. یرا می توانید بب ،خود شما

در صورتیکه بر روی عالمت چت سمت چپ کلیک کنید تمام گفتگوهایی که در این روم انجام شده را می 

 ببینید. 
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 مشاهده تصویر

پیام ها و مشاهده 

 چت های دانشجویان


