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 فهرست:

 پيش نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي شركت در كالس مجازي

 ورود به كالس مجازيچگونگی 

 نقش ها در كالس مجازي

 ابزارهاي در دسترس دانشجو

 

  



د آموزش داده شده به خواهشمند است به موار مجازي دانشگاه معارف اسالمي به طريق زير عمل نموده وبه منظور استفاده از كالس 

 فرماييد:توجه دقت 

  32110564و  32110561**** در صورت هر گونه مشكل در فرآيند اتصال به كالس مجازي با شماره تلفن هاي 

 تماس حاصل فرماييد ****

 

 پيش نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري براي شركت در كالس مجازي:

 نيازهاي سخت افزاري پيش

  (سيستم عامل ويندوزبا ترجيحا )رايانه 

  كيلوبايت 512اينترنت با سرعت حداقل خط اتصال به 

 )هدست و يا اسپيكر براي شنيدن صدا )ترجيحاً هدست 

 ترجيحاً هدست( ميكروفون جهت مكالمات صوتي احتمالي( 

 پيش نيازهاي نرم افزاري

 نرم افزارهاي ذيل را بروي سيستم خود نصب نماييد:در صورت ورود به نرم افزار با رايانه شخصي، الزم است كه 

o   آخرين نسخه از نرم افزارAdobe Connect 

o  براي حل مشكل تايپ فارسي در كالس مجازينرم افزار كيبورد فارسي. 

دقت  به صفحه كليد نوار ابزار پايين صفحه شما اضافه مي شود. nikannetworkپس از نصب، كي بورد تذكر: 

 (:)مانند تصوير ده باشد.انتخاب شكي بورد اين كالس مجازي الزم است  هنگام حضور درشود در 

 

 د:توانيد از لينك زير دانلود كني اين نرم افزارها را مي

http://elc.maaref.ac.ir/application 

 

http://elc.maaref.ac.ir/application


 :از موارد زير اطمينان حاصل كنيد ابتدا

 .با مشخصات سخت افزاري به روز استفاده كنيد اي از رايانهبراي اتصال به كالس ها 

 .در صورت ضعيف بودن سرعت اينترنت، هنگام حضور در كالس آنالين، اتصال ساير ابزارهاي الكترونيكي از اينترنت را قطع نماييد

 .درستي انجام شده باشده رايانه مورد استفاده شما ب سيستم عاملتنظيمات مربوط به ضبط و پخش صدا، در 

 .روي رايانه مورد استفاده شما نصب شده باشد Adobe Connrct آخرين نسخه نرم افزار

ـتفاده نصب بر  PDFو  Word ، PowerPointا و ابزارهاي مناسب جهت استفاده از فايل هاينرم افزاره ـ روي رايانه مورد اس

 .شــده باشد

 .باشد Kb 512حداقل سرعت دانلود اينترنت مورد استفاده شما

 .توسط نرم افزار آنتي ويروس يا از سوي شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي شما بسته نشده باشد 1935و  443،  80پورت هاي 

 چگونگی ورود به كالس مجازي:

 :گرديدمي متصل نياز با توجه به مراحل زير به كالس آنالين پس از فراهم نمودن سخت افزار و نصب نرم افزارهاي مورد

 وارد شويد: علم سنجي اساتيد دانشگاه معارف اسالميبه سامانه س زير آدر طريق ابتدا از

 https://integrate.maaref.ac.ir/ProfessorsList  

 
را پيدا كرده و با كليك كردن روي آن صفحه مشخصات مربوطه باز مي شود كه با مراجعه به  اساتيد خودصفحه شخصي مربوط به 

نام درس بهمراه آن  به نمايش در خواهد آمد كه در اساتيدي برنامه زمان بندي كالس هاي مجازي مربوط به برگه يادگيري الكترونيك

 تاريخ شروع و پايان كالس مجازي و همچنين لينك اتصال به كالس مشهود مي باشد.



 
 

 دقيقه قبل از شروع کالس در اين قسمت فعال و قابل مشاهده مي باشد. 15لينك اتصال به هر کالس مجازي 

جديد صفحه الگين به كالس  tabجهت ورود به كالس مجازي بر روي لينك كالس هر درس كليك كنيد. با اين كار در يك 

 مجازي مانند تصوير زير باز خواهد شد.

محترم براي اتصال به كالس مجازي صورت پذيرد. در پنجره ذيل نام كاربري و  دانشجويانبايد احرازهويت و شناسايي  اين مرحلهدر 

 كليك كنيد تا به صفحه كالس مجازي وارد شويد. Enter Roomكلمه عبور مربوط به خود را وارد كرده و روي دكمه 

 

مربوط به خود را شماره ملي ، ه عبوركلمدر قسمت و ي شماره دانشجوي، نام كاربريدانشجويان گرامي توجه داشته باشند كه در قسمت 

 كليك كنيد تا به صفحه كالس مجازي وارد شويد. Enter Roomوارد كرده و روي دكمه 

 
 

را عالمت دار كنيد در مراتب بعدي اتصال به كالس مجازي نام  Remember me on the computerدر صورتي كه گزينه 

 .شوداستفاده مي  اتصالكاربري و كلمه عبور از شما پرسيده نشده و از اطالعات ذخيره شده شما براي 



عيه هاي صفحه اعالنات كالس به شكل ذيل وارد شده، پس از مشاهده اطالتاييد نام كاربري و كلمه عبور شما به از در نهايت پس 

 شويد. طبق تصوير زير واردكالس مجازي كليك كنيد تا به صفحه انتخاب روش ورود به  OKگذاشته شده بر روي دكمه 

صفحه اعالنات:

 
 صفحه انتخاب روش ورود:

 
ريق نرم باز كردن از ط( open in Applicationدر صفحه انتخاب روش ورود به با دو گزينه انتخابي روبرو مي باشيد: گزينه هاي 

 )باز كردن از طريق مرورگر( open in browser( و adobe connectافزار مستقل 

در نظر داشته باشيد در صورتي كه نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز كالس مجازي را به درستي نصب كرده باشيد با انتخاب يكي از دو 

 گزينه به درستي به كالس مجازي وارد خواهيد شد.

مواجه  adobe connectرا انتخاب كنيد با تصوير زير جهت انتخاب نرم افزار  open in Applicationدر صورتي كه گزينه 

 كليك كنيد تا به صفحه كالس مجازي وارد شويد. open Linkخواهيد شد با انتخاب ان نرم افزار روي دكمه 

 



 
را انتخاب كنيد تا  Join with classic viewبه جاي آن گزينه با مشكل مواجه شد  open in browserدر صورتي كه گزينه 

 مستقيما وارد محيط كالس مجازي شويد.

 
 

 پس از اتمام مراحل فوق به پنجره كالس مجازي مطابق با تصوير زير وارد خواهيد شد.

 



 
 (دانشجویان)ویژه  Participantمحیط کالس مجازی در نقش 

 

 :نقش ها در كالس مجازي

 كالس مجازي سه نوع نقش وجود دارد كه هر كدام داراي دسترسي مختلفي هستند.در 

Host   (مدير)ويژه 

اين نقش داراي تمامي دسترسي ها در محيط كالس مجازي مي باشد. مانند: ضبط كالس مجازي، ارائه دسترسي ها به ساير شركت 

 . كنندگان، به اشتراک گذاري صفحه دسكتاپ و محتوا و ...

Presenter )ويژه اساتيد( 

 Presenter تري مي باشد. كاربري كه داراي نقشر دارد و داراي دسترسي هاي محدودقرا Hostاين نفش در سطح پايين تري از 

است مي تواند فايل و صفحه دسكتاپ را در محيط كالس مجازي به اشتراک بگذارد، از تخته سفيد استفاده كند و دوربين و ميكروفن 

 در محيط كالس فعال نمايد. خود را

Participant )ويژه دانشجويان( 

 مجازي ابزار کالساين نقش در پايين ترين سطح دسترسي قرار دارد و به صورت پيش فرض هيچگونه دسترسي براي استفاده از 

 كنندگان اضافه كند.(دسترسي هايي را به دانشجو يا شركت در حين درس يا استاد ميتواند  Hostندارد.)در صورت صالحديد 

 توجه:

كاربري كه با نقش هاي متفاوت وارد محيط كالس مجازي مي شود با توجه به نقش خود تعداد منو ها و دسترسي متفاوتي در محيط 

 كالس مجازي مشاهده خواهد كرد.

 



 :ابزارهاي در دسترس دانشجو

شما به شکل زیر خواهد بود. مطمئن شوید که هنگامی که با نقش دانشجو وارد کالس مجازی می شوید، نوار ابزار 

تا بتوانید صدای استاد را  آیکون بلندگو به رنگ سبز باشد(مطابق تصویر زیر )( شما فعال باشدSpeakerبلندگو)

 .بشنوید

( کلیک Raise Handصحبت کردن در کالس را داشتید روی آیکون باال گرفتن دست ) درخواستدر صورتی که 

  کنید.

 
و این عالمت مقابل نام شما در کالس نشان داده  کلیک کردن این آیکون به شکل زیر تغییر ظاهر می دهدبعد از 

 خواهد شد

 
  را برای شما فعال ، دوربین و یا ابزار کالسدر صورت صالحدید و یا نیاز کالس مجازی، استاد میتواند میکروفن

 عالمت میکروفن در نوار ابزار شما ظاهر خواهد شد. د،میکروفن توسط استا بعد از فعالسازی. برای مثال نماید

 

 
 

 با کلیک روی آیکون میکروفن رنگ آن به سبز تغییر خواهد کرد و صدای شما در کالس پخش خواهد شد.

 
 .( خود را تغییر دهیدStatusوضعیت) Raise Handهمچنین میتوانید با کلیک روی فلش کوچک کنار آیکون 

 


