
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ويژه اساتيد  –  سامانه يادگيري مجازي  آشنايي با

                                                                                                                 
 

 معارف اسالمي الکترونيکي دانشگاه  يادگيريمرکز 

 1399 پاييز

 

  



 

 

 

 

 فهرست: 

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

 ورود به كالس مجازيچگونگی 

 نقش ها در كالس مجازي 

   Host( محيط كالس مجازي در نقش Podپادهاي )

 ضبط كردن كالس مجازي

 ایجاد نظرسنجی در كالس مجازي 

 حضور و غياب دانشجویان كالس

 اتمام كالس مجازي

  



د آموزش داده شده به  خواهشمند است به موار مجازي دانشگاه معارف اسالمي به طريق زير عمل نموده و به 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: 

 پيشنيازهاي سخت افزاري

   وجود رايانه با سيستم عامل ترجيحا ويندوز  •

 كيلوبايت  512خط اتصال به اينترنت با سرعت حداقل   •

 هدست و يا اسپيكر براي شنيدن صدا )ترجيحاً هدست(  •

 ميكروفون )ترجيحاً هدست( جهت مكالمات صوتي احتمالي  •

 پيش نيازهاي نرم افزاري

 را بروي سيستم خود نصب نماييد:   Adobe Connect نرم افزاردر صورت ورود به نرم افزار با رايانه شخصي، الزم است كه 

 د: را ميتوانيد از لينك زير دانلود كني  رهاي مورد نيازو ديگر نرم افزا اين نرم افزار

licationhttp://elc.maaref.ac.ir/app 

 : براي شروع، قبل از ورود به سيستم از موارد زير اطمينان حاصل كنيد

 .از يك رايانه با مشخصات سخت افزاري به روز براي اتصال به كالس ها استفاده كنيد

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

 .رايانه مورد استفاده شما بدرستي انجام شده باشد سيستم عامل تنظيمات مربوط به ضبط و پخش صدا، در 

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

روي رايانه مورد اســتفاده شــما   PDFو   Word ، PowerPoint ا و ابزارهاي مناسب جهت استفاده از فايل هاينرم افزاره
 .نصب شــده باشد

 .باشد Kb 512حد اقل 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 پس از فراهم نمودن سخت افزارها و نصب نرم افزارهاي موردنياز با توجه به مراحل زير به كالس آنالين

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


 س زير وارد شويد)همانند شكل زير(:به آدر  علم سنجي اساتيد دانشگاه معارف اسالمي به سامانه 

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

 

ه شخصي مربوط به خود را پيدا كرده و با كليك كردن روي آن صفحه مشخصات مربوطه باز مي شود كه با مراجعه به برگه  صفح

رس بهمراه تاريخ  يادگيري الكترونيكي برنامه زمان بندي كالس هاي مجازي مربوط به شما به نمايش در خواهد آمد كه در نام د 

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

 



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

كالس  اتصال به آدرس يا لينك را اجرا كرده و كه قبال بر روي سيستم نصب كرده ايد   Adobe Connectدر اين مرحله برنامه  

قرار دهيد و روي دكمه   adobe connectكالس در برنامه  URLيا    در قسمت آدرساشاره شده مربوط به هر درس را 

Continue  .كليك كنيد 

 

بايد احرازهويت و شناسايي اساتيد محترم براي اتصال به كالس مجازي صورت پذيرد. در پنجره ذيل نام كاربري و كلمه  در مرحله بعد 

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

 

نام كاربري و كلمه عبور اساتيد محترم دانشگاه همان نام كاربري و پسورد ايميل سازماني يا نام كاربري و پسورد ورود به سيستم  

 را نبايد وارد كرد(.   maaref.ac.ir@سازماني آنها در داخل دانشگاه بدون نام دامنه مي باشد )يعني  



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

 كاربري و كلمه عبور از شما پرسيده نشده و از اطالعات ذخيره شده شما براي الگين به كالس درس استفاده مي كند. 

 هيد شد. در نهايت پس تاييد نام كاربري و كلمه عبور شما به صفحه كالس مجازي مخصوص اساتيد به شكل زير وارد خوا

 

 

 :نقش ها در کالس مجازی 

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

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 

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

Presenter  )ويژه اساتيد( 

  Presenter تري مي باشد. كاربري كه داراي نقش ر دارد و داراي دسترسي هاي محدودقرا Hostاز  ي اين نفش در سطح پايين تر

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

 نمايد.  فعالخود را در محيط كالس 

Participant   )ويژه دانشجويان( 

  مجازي ابزار کالس اي استفاده از هيچگونه دسترسي بر   به صورت پيش فرض اين نقش در پايين ترين سطح دسترسي قرار دارد و

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



 توجه: 

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

 كالس مجازي مشاهده خواهد كرد. 

 

 )ويژه اساتيد(  Hostمحيط کالس مجازي در نقش ( Podپادهاي )

 ( Share) از جمله وايتبرد، اسناد آموزشي و دسكتاپ نمايش محتواهاي به اشتراک گذاشته شده  پنل  -1

 ( Camera)از طريق دوربين  نمايش تصوير سخنران  -2

 ( Attendeesر كالس مجازي از جمله استاد و دانشجويان ) ليست حاضرين د  -3

 ( Chat) كالس مجازيچت حاضرين در پنل  -4

 استاد  كالس با توجه به سليقه و نياز پادهاي چيدمان  -5

 ( Uploadبارگزاري منابع درسي و مستندات كالس توسط استاد ) -6

 ( Notes) امكان ثبت يادداشت  -7

جایگزاری   گفته میشود و ممکن است برحسب تنظیمات اعمال شده در سرور کالس مجازی Pod به قسمت های فوق در اصطالحنکته: 

 . متقاوت باشندو تعداد آنها 

 

 



 پنل نمايش محتواهاي به اشتراک گذاشته شده  -1

 . داراي سه گزينه خواهيد بودمانند تصوير زير  در اين بخش شما با كليك روي فلش، و با باز شدن منوي كشويي 

   
 

 

 

:Share My Screen  .با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود صفحه دسكتاپ خود را براي اعضا به نمايش بگذاريد 

: Share Document راي  با انتخاب اين گزينه قادر خواهيد بود تا اسناد و فايل هاي مورد نياز را از دستگاه خود آپلود و ب

 . )مانند تصوير زير( اعضا به نمايش بگذاريد 

 



:Share Withboard   با انتخاب اين گزينه تخته سفيد در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه يك پنل ابزار در سمت چپ تصوير

 توان از آن استفاده نمود. )مانند تصوير زير( نمايان خواهد شد و مي

 

ر لحظه قادر به مشاهده آن  توجه داشته باشيد كه هر چيزي كه بر روي تخته سفيد كشيده يا گذاشته شود، اعضاي كالس مجازي د

 خواهند بود. 

 از طريق دوربين  ه وايت بردو تخت نمايش تصوير سخنران  -2

  Start Sharingروي  ، بعد از روشن شدن دوربين و ظاهر شدن تصوير ، كليك كنيد Start My Webcamروي  ابتدا 

 . كليك نماييد تا تصوير شما براي اعضا كالس به اشتراک گذاشته شود 

 
تا   ند تغيير ده ئوي خود را به حالت بزرگنمايي ضعيت ويدوحقيقي حتما برد   اتيد گرامي جهت استفاده از تخته وايتاس :نكته

 فراهم آورد. استاد و هم براي دانشجو  برايتري هم  تمركز نرم افزار بر روي دوربين قرار گرفته و كيفيت به



 ليست حاضرين در کالس مجازي )استاد و دانشجويان( -3

ليست اعضا حاضر در كالس قابل مشاهده است كه با كليك روي هر عضو، زير منويي مطابق تصوير زير باز  در اين بخش 

 دسترسي خاصي به دانشجو بدهيد.   كالس  يا نياز  ي ودرخواست وكه ميتوانيد با توجه به  ،خواهد شد 

تا بتواند در كالس   دانشجوي مورد نظر فعال مي شودن فميكرو Enable Microphobeبا انتخاب گزينه به طور مثال، 

،  اجازه صحبت كردن از دانشجو گرفته مي شود Disable Microphoneو با انتخاب دوباره اين گزينه  صحبت كند 

ابزار تخته سفيد را بدهيد و ... )مطابق   به كاربر اختيار يا درخواست به اشتراک گذاري صفحه دسكتاپ او را بدهيدمچنين  ه

 تصوير زير( 

 
 

در    Raise Handداشته باشد روي آيكون   كه دانشجو، هر يك از درخواست هاي گفته شده را  از استاد هنگامي نکته:

و درخواست وي به شكل   (و از استاد اجازه ميگيرداورده دست خود را باال كه در اين حالت در واقع كليك ميكند ) صفحه خود

 نمايش داده مي شود و همچنين ممكن است دانشجو در قسمت چت درخواست خود را مطرح كند.  استادزير براي 

 



 ( Chatپنل ارسال پيام به کالس مجازي ) -4

نمايش گذاشته مي شود و ميتوان در اين قسمت به گفتگوي متني   استاد و دانشجويان براي همه به در اين بخش پيام هاي 

 پرداخت. به دو صورت عمومي و خصوصي  

 

در حالت پيش فرض چت بين همه دانشجويان حاضر و استاد در كالس صورت گرفته و قابل مشاهده براي همه مي باشد  

 مي باشد و محيط آن در تصوير زير قابل مشاهده مي باشد.  كه به صورت عمومي

 
 

را انتخاب نمايد تا   Start Private Chatدر چت خصوصي استاد بايد روي يكي از دانشجويان كليك كرده و گزينه 

pod  .چت ديگري بين استاد و دانشجو باز شود كه قابل مشاهده براي ديگر افراد حاضر در كالس نخواهد بود 

 
به  فارسی را در صورت نیاز به گفتگو و تایپ در قسمت چت کالس مجازی حتما از قبل فونت : نکته مهم

کلیدهای  از  "ی"لیست کیبورد های ویندوز خود اضافه نموده و در نظر داشته باشید که حتما به جای حرف 

 . استفاده کنید shift+xترکیبی 

 

 استاد کالس با توجه به سليقه و نيازهاي  podچيدمان  -5

. به  دهيدمحيط كالس را تغيير  هر يك از پاد هاي محل قرار گيري ر اين قسمت ميتوان با توجه به نياز و سليقه خودتان د

و   Notesقرار داديم. كه بخش   Collaborationروي گزينه سوم يعني مطابق تصوير زير طور مثال ما محيط كالس را 

Files  .شود(  براي كالس مجازي توصيه مي )اين نمايش و چيدمان پادها  اضافه ميشود . 



نمايش داده  هم براي دانشجويان   ش كه شما انتخاب كنيد همان نمايش و چيدمان پادهاتوجه داشته باشيد هر اليه يا نماي

 مي شود. 

 
 

 بارگزاري منابع درسي و مستندات کالس توسط استاد   -6

اري  ذقابليت پشتيباني داشته باشد ميتوان در كالس بارگ   Adobe Connectه نرم افزاررا ك فايلي نوع هر  Filesدر پاد  

(Upload) دريافترا به عنوان منابع درسي فايل  حاضر در كالس بتوانند آن اعضا ديگر دانشجويان يا   تا كرد  

(Download كنند ) . 
 

 امکان ثبت يادداشت   -7

، كه براي  مانند اطالعيهامكان ايجاد يادداشت هايي را به صورت ثابت براي كليه دانشجويان خواهد داشت  Notesدر پاد  

 دانشجويان فقط قابل مشاهده و يادداشت برداري مي باشد. 

 .دادن یك متن ثابت و قابل ویرایش همچون اطالعیه و … در كالس مجازي استفاده میشوداز این گزینه براي قرار 

 ارتباط صوتی و تصویری با اعضا

امكان بلندگو ، ميكروفن، دوربين و امكان اجازه گرفتن    4شامل نوار باالي كالس مجازي به صفحه كالس مجازي در هنگام ورود 

 . بود دفراهم خوا زير هاي به شكل  براي استاد 

 



صحبت  راي براي اينكه صداي ديگر حاضرين كالس در صورت نياز توسط استاد شنيده شود بايد گزينه بلندگو فعال باشد. همچنين ب

هر   . به اين منظور با كليك روي استاد فعال باشدبايد ميكروفن را فعال و براي ارتباط تصويري با دانشجويان بايستي دوربين  كردن 

 . گرديدتوان از ارتباط صوتي و تصويري بهره  مي  دوربين ميكروفن و يا  بلندگو ،  هاي آيكون  يك از

تصوير شما به صورت پيش نمايش   Videoسمت راست، قسمت  پاد در همانند تصوير زير    دوربينبعد از كليك روي ايكون   نكته:

همچنين شما قادر خواهيد بود  شما به اعضا نمايش داده مي شود. تصوير  Start Sharingظاهر ميشود كه بعد از كليك روي دكمه 

 . نكنيد ه كالس را  فقط به صورت صوتي برگزار نماييد يعني ميتوانيد از دوربين استفاد

 

 در نظر داشته باشيد كه قبل از برگزاري كالس حتما از صحت عملكرد هر يك از اين ابزارها اطمينان حاصل كنيد. 

 ضبط کردن کالس مجازی

با توجه به محدودیت های موجود یکی از وظایف استاد فعال سازی ضبط کالس و خاتمه ضبط در پایان کالس می 

 سازی مجموعه بهینه سازی الزم صورت پذیرد. باشد تا در منابع ذخیره 

  شده و   Meetingمنوی از منوی باالی صفحه واردهمانند تصویر زیر   برای ضبط کالس فقط الزم است بدین منظور

 را بزنید   …Record meetingسپس گزینه  

 

 



در و  ی تایپ کنید برای فایل ضبط کالس مجازیک نام  Nameدر قسمت  کل سپس با پنجره زیر مواجه خواهید شد 

   کلیک کنید تا ضبط کالس شروع شود. Ok دکمه  رویصورت نیاز توضیحاتی را نیز تایپ کنید و در انتها 

 

 شود برای ساختار نام، از اسم کالس بعالوه تاریخ برگزاری استفاده شود.  توصیه می

، در باالی سمت راست کالس مجازی  بعد از تعیین نام و تایید پنجره باال مطابق تصویر زیر آیکون ضبط کالس  

 ظاهر می شود. 

 

یا    و  (Pause Recording) "مکث ضبط "باال کلیک کنید میتوانید   در تصویر هنگامی که  روی آیکون قرمز رنگ

 کالس را انجام دهید  (Stop Recording) " توقف ضبط"

ساعت در صفحه شخصی استاد در سامانه علم سنجی  48در نظر داشته باشید فیلم ضبط شده کالس طی حداکثر  

 اساتید قرار خواهد گرفت. 

 

 ایجاد نظرسنجی در کالس مجازی 

ماييد. )مطابق  را اننخاب ن Add New Poolو بعد  Poolكليك كنيد سپس گزينه  Podsبراي ايجاد نظر سنجي روي منوي 

 تصوير زير( 



 

و   Qustionسپس پنجره زير باز خواهد شد و ميتوانيد نظر سنجي خود را ايجاد كنيد. دقت فرماييد كه سوال نظرسنجي را در بخش 

 بنويسيد)هر گزينه را در يك خط تايپ كنيد(  Answersگزينه ها را در بخش 

 

:Multiple Choice  با انتخاب اين گزينه دانشجويان فقط ميتوانند به يك گزينه پاسخ دهند 

:Multiple Answers  با انتخاب اين گزينه دانشجويان ميتوانند به چند گزينه نظر سنجي پاسخ دهند 

: Short Answer  .با انتخاب اين گزينه دانشجويان ميتوانند جوابي براي شما بنويسند 

 

 

 نظر سنجي شما منتشر خواهد شد.  Openدر انتها با زدن دكمه  



نظر سنجي خود را ويرايش كنيد   Editو يا با زدن دكمه   به نظر سنجي خاتمه دهيد  End Pollشما قادر خواهيد بود تا با زدن دكمه 

ظر سنجي را ببينند. )مطابق تصوير  را بزنيد دانشجويان ميتوانند در لحظه نتيجه ن Broadcast Resultsو هنگامي كه تيك گزينه 

 زير( 

 

 پاسخ و پرسش پاد پنجره

 اين در سوالها برخي ماندن پاسخ بي و انساني خطاي امكان.است سخت بسيار چت پنجره طريق از حاضران پرسشهاي كليه مديريت

 ميتوانند كنندگان شركت كليه .ميگردد  توصيه پاسخ و پرسش پنجره از استفاده مواردي چنين در جهت اين به است زياد بسيار حالت

 .نمايند درج پرسش

 خصوصي پاسخ  يا كنند بيان عمومي صورتي به را پاسخ ميتوانند .ميكنند  مشاهده را ها پرسش اين كالس دهندگان ارائه و مديران

 .دهند ارجاع ديگر اي دهنده ارائه يا مدير به را خاصي پرسش ميتوانند دهندگان ارائه و مديران همچنين .نمايند درج پرسشگر براي

 .داشت نخواهند را پرسش آن براي پاسخ درج امكان دهندگان ارائه و مديران ساير حالت اين در

 : است زير صورت به پرسش درج پنجره

 



 حضور و غیاب دانشجویان کالس

پاد    مي باشد ومجازي و فعال بودن نام كاربري آنها دانشجويان حضور در كالس  مالک حضور و غياب در كالس هاي مجازي 

Attendees   دانشجويان حاضر در كالس مي باشد. ليست  يا شركت كنندگان به معني 

 اتمام کالس مجازی

را بزنيد پنجره اي براي شما باز خواهد شد، كه    End Mettingكليك كنيد و گزينه   Mettingپس از پايان كالس روي منوي  

 . برسد كالس شما به اتمام كليك كنيد تا  Okروي  سپس و  ي را براي اعضاي كالس بنويسيد نمتبه صورت اختياري ميتوانيد 

 . ، جلسه خاتمه يافته و ارتباط همه حاضرين با كالس مجازي قطع ميشودEnd Meetingگزينه با كليك بر روي 

 .جلسه را از حالت ضبط شدن خارج كنيد  End Meeting بخاطر داشته باشيد قبل از كليك بر روي گزينهحتما 

 

 

نرم افزار روي سيستم شما بسته خواهد شد ولي كالس همچنان بر روي سرور باز   Exit Adibe Connectگزينه  با كليك بر روي 

كاربرد اين گزينه در زماني است كه شما بخواهيد سيستم خود را   خواهد ماند و حاضرين در كالس امكان فعاليت خواهند داشت،

 .ريستارت نماييد

 

   موفق باشيد 

 واحد فناوري اطالعات دانشگاه معارف اسالمي 


