
 

 :نالینآ کالس  به ورود راهنمای

 

فروشگا های مربوطه  از ( IOS یا اندروید)  همراه تلفن عامل سیستم مطابق  adobe connect افزار نرم-۱

 .شود نصب (...ها اپ سایر یا، سیب  بازار کافهمانند 

 

 نمایید وارد را شده ارسال ادرس و شوید adobe connect برنامه وارد -۲

10.177.253.147/corona 

 

ترجیحا   flash player افزار نرم است نیاز ویندوز تحت سیستم از استفاده صورت الزم به ذکر است درنکته: 

 .مرورگر فایرفاکس نصب شود با سازگار

 مراحل مشابه مراحل بقیه. نمایید وارد  firefox ترجیحا مرورگر در رامورد نظر  آدرس ویندوز سیستم درنکته: 

 .باشد می شده ذکر

 

 

 .شوید کالس وارد نهایت در و نمایید وارد را خود نام، name کادر در و انتخاب را guest گزینه -3



 

 

 

 

سوال خود را تایپ کنید که در این  Chatانید در قسمت وهنگامی که نیاز بود سوالی پرسیده شود هم می ت -4

باید بصورت شکل زیر روی آیکن  کردن صحبت درخواست صورت تایپ باید با حروف انگلیسی باشد و  جهت

 را فعال نمایید تا به رنگ آبی در آید. Raise handمربوطه کلیک و سپس گزینه 

 



 

 

در سمت راست و باالی صفحه آیکن های مربوط به س از اینکه ادمین به شما اجازه صحبت کردن داد, پ -5

میکروفون و وبکم ظاهر می گردد که باید میکروفون را و در صورت تمایل وب کم را طبق تصاویر زیر فعال 

 نمایید. پس از فعالسازی به رنگ آبی تغییر خواهد کرد.

 تا به رنگ سفید در آیند. پس از اتمام صحبت حتما به روش مشابه آنها را غیر فعال نماییدنکته مهم: 

 

 

 



 

 

 استفاده نمایید:  Log outجهت خروج از کالس بصورت زیر از گزینه در پایان  -5

 

 

 

 



 

 :دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

 برای مکینتاش Adobe Flash Playerدانلود نرم افزار 
 

 

 18حجم standalone (برای ویندوز : نسخه ی مستقل از مرورگر ) Adobe Connectدانلود نرم افزار 
 با این نرم افزار یک ایکون برای ورود به کالس در کامپیوترتان و دسکتاپ ظاهر میشود - مگابایت

 

 

 دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با تبلت و موبایل اندروید سیستم عامل اندروید :
 

 

 (iTunesلینک IOS )دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی برای IOS  :سیستم عامل 
 

 

ر این حالت میبایست از طریق د - مگابایت 40حجم حدود  -نسخه پالگین برای اجرای برنامه در مرورگر 

 مرورگر وارد کالس شوید
 

 

 دانلود فلش پالیر برای گوگل کروم
 

 

 دانلود فلش پالیر برای فایرفاکس
 

 

 دانلود کیبورد فارسی برای ویندوز

 

http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.dmg
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/connectappsetup2020_1_5.exe
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/connectappsetup2020_1_5.exe
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/adobeconnect_v2.6.9.apk
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/adobeconnect_v2.6.9.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/windows_Addin_Installer.exe
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.PPAPI.exe
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.firefox.exe
http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/Farsi.Keyboard.zip

