بسمه تعالی
راهنمای استفاده از سرویس ویدئو کنفرانس دانشگاه معارف اسالمی
(مختص دانشجویان و مهمانان)

این دانشگاه جهت بهره برداری از سرویس ویدئو کنفرانس از برنامه  Skype for Businessاستفاده می نماید که در این
آموزش طبق فهرست زیر به نحوه استفاده از این سرویس توسط دانشجویان و مهمانان محترم خواهیم پرداخت.

 -1نحوه اتصال به جلسات ویدئو کنفرانس از طریق کامپیوتر
 -2نحوه اتصال به جلسات ویدئو کنفرانس از طریق تلفن همراه

❖ نحوه اتصال به جلسات ویدئو کنفرانس از طریق کامپیوتر
شرکت کنندگان کافیست با وارد کردن لینک دریافتی در صفحه مرورگر سیستم وارد جلسه مورد نظر شوند.
پیشنهاد می شود برای عدم بروز مشکالت احتمالی از مرورگر  Operaجهت اتصال به جلسات ویدئو
کنفرانس  Skype for Businessاستفاده شود.

بعد از وارد کردن لینک در مرورگر ،صفحه زیر به نمایش در خواهد آمد که در این مرحله کاربران با دو حالت مواجه خواهند شد.
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حالت اول :اگر برنامه  Skype for businessاز قبل بر روی سیستم شما نصب شده باشد پنجره شماره  1برای شما نمایان
خواهد شد که اگر روی دکمه  Open Skype for Businessبزنید برنامه  Skype for Businessباز خواهد شد و وارد
جلسه می شوید.
حالت دوم :اگر این برنامه روی سیستم شما نصب نباشد فقط گزینه شماره  2را مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر روی این
گزینه ( )Join Using Skype for Business Web App insteadبه محیط تحت وب Skype for Business
مانند تصویر زیر وارد خواهید شد.

در این صفحه باید مراحل زیر را فقط برای یک بار جهت نصب افزونه و اتصال به جلسه ویدئو کنفرانس انجام دهید:
مرحله اول :همانطور که در تصویر مشخص است ابتدا باید افزونه ( )Skype Meeting App plug-inاسکایپ را از لینک
مشخص شده دانلود کرده و سپس به نصب این افزونه اقدام فرمایید (گزینه شماره .)1
مرحله دوم :بعد از نصب با کلیک بر روی دکمه  Join the meetingصفحه زیر نمایش داده خواهد شد که به نسبت
توضیحات ارائه شده یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
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• گزینه  Enter your nameجهت ورود به عنوان مهمان:
در صورتی که دانشجویان ،مهمانان و یا افرادی خارج از سازمان و بدون نام کاربری سازمانی بخواهند به جلسه مورد نظر متصل
شوند باید نام و نام خانوادگی خود را در قسمت " "Enter your nameبه عنوان مهمان وارد کرده و بر روی دکمه Join
جهت اتصال به ویدئو کنفرانس کلیک نمایند.
در این مرحله تصویر زیر به نمایش در خواهد آمد که به معنی انتظار جهت تایید شما توسط ارائه کننده ویدئو کنفرانس برای ورود به
جلسه می باشد.
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بعد از تایید ارائه کننده جلسه محیط زیر برای مهمان مورد نظر به نمایش در خواهد آمد.

• گزینه : Sign in if you are from the organizer’s company
این گزینه جهت اتصال از طریق  skype for businessتحت وب (منظور استفاده از مرورگر می باشد) با نام کاربری و
کلمه عبور سازمانی می باشد .این گزینه جهت افرادی است که نام کاربری و کلمه عبور سازمانی برای اتصال به اسکایپ به
آنها داده شده است از جمله اساتید و کارمندان.
• گزینه : Use my Skype for Business desktop app instead
با استفاده از این گزینه در صورتی که برنامه کاربردی مستقل  skype for businessبر روی سیستم شما نصب باشد ،از
طریق آن به جلسه مورد نظر وصل خواهد شد .این گزینه جهت افرادی است که نام کاربری و کلمه عبور سازمانی برای اتصال
به اسکایپ به آنها داده شده است از جمله اساتید و کارمندان.

❖ نحوه اتصال به جلسات ویدئو کنفرانس از طریق تلفن همراه
بدین منظور الزم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
مرحله اول :برنامه  Skype for Business for androidرا از طریق برنامه بازار یا  Google Playبر روی تلفن همراه
خود نصب نمایید.
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مرحله دوم :در این مرحله مرورگر تلفن همراه خود را باز کرده و آدرس یا لینک جلسه دریافتی را وارد کنید .به صورت خودکار به نرم
افزار اسکایپ متصل خواهد شد که مانند تصویر زیر دارای دو گزینه می باشد.

نکته :در صورتی که خروجی نمایش داده شده مانند تصویر دارای دو گزینه نباشد احتماال مشکل از مروگر بوده و پیشنهاد می شود
مرورگر  Operaرا از برنامه بازار یا  Google Playنصب نمایید و مجددا از طریق این مرورگر لینک جلسه را باز کنید.
در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور سازمانی برای این سامانه به شما داده شده است از گزینه  Sing Inو در غیر اینصورت با
گزینه  ( Join as Guestدر بعضی از نسخه ها این گزینه به عنوان  Join Meetingمی باشد) با وارد کردن نام و نام
خانوادگی و تایید ارائه دهنده جلسه ،به صورت مهمان وارد جلسه خواهید شد.

مرکز فناوری دانشگاه معارف اسالمی
موفق باشید.

|Page5

