
 با عرض سالم

 :مخصوص دانشجويان سامانه آموزش الكترونيك دانشگاه علم و فرهنگ  راهنماي نصب و راه اندازي

 

الزم به ذكر است در حال حاضر  نماينداستفاده  يتوجه : دانشجويان محترم مي توانند از نسخه موبايل

نسخه موبايلي محدوديت هايي دارد از جمله عدم امكان تايپ فارسي و عدم امكان دانلود فايل ها 

 به شرح ذيل استفاده نماييد. در صورت امكان از نسخه ويندوزيترجيحا  پس بهتر است 

-------------------------- 

(يا از طريق كليك بر روي  مركز آموزش هاي الكترونيكي رفتهاز طريق وبسايت دانشگاه به قسمت  -

سپس به قسمت دريافت نرم افزار رفته و با توجه به سيستم خود اقدام به   ) vc.usc.ac.irلينك 

 نماييد.  adobe connectافزار نرم  نصب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 shortcutرا بزنيد تا يك  create a desktop shortcutبهتر است جهت دسترسي سريعتر تيك  -

 را كليك نماييد.  exitخود داشته باشيد و سپس   desktopاز نرم افزار در 

http://vc.usc.ac.ir/
http://vc.usc.ac.ir/


مورد   urlشده و در قسمت مشخص شده   Adobe connectاز نصب نرم افزار وارد محيط  پس  -

 نظر را تايپ مي كنيم.

 

 

 

 

 

 

 هاي مخصوص هر گروه متعاقبا اعالم ميگردد.  urlنكته : 

  را كليك نماييد.  continueو سپس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      خواهيك نام دل  nameرا انتخاب نماييد و  در قسمت   guest با توجه به شكل باال در اين قسمت

را كليك نماييد و وارد محيط   enter room( ترجيحا نام خانوادگي التين خود) و سپس گزينه 

room .بشويد و تمام  

 guest حالت الزم به ذكر است  با توجه به اينكه سامانه در حالت تست و آزمايش مي باشد از *نكته :

و   usernameبا ً اعالم مي گردد ورود با استفاده از و در مرحله اصلي كه متعاق استفاده مي شود 

password   از طريقregistered user انجام مي شود. 

 روبرو مي شويد  ( عكس باال) با تصوير پايين  adobe connect* حال گاهي به جاي ورود به محيط 

 

 

 

 

 



 

مي ماند. اين بدان معناست كه نسخه ويندوز   loadingهمانطور كه مشاهده مي كنيد در مرحله  -

         استفاده نماييد كه  webمي بايست از نسخه   Adobe connectشما قديميست و براي استفاده از 

 نصب نماييد.  اينجا را از   adobe connect add inمي بايست ابتدا نسخه 

مگابايت مي باشد اقدام به نصب آن نماييد. الزم به ذكر است بعد  40بعد از دريافت فايل كه حدود  -

 يا نرم افزاري به سيستم شما اضافه نمي گردد.  shortcutاز نصب  در ظاهر هيچگونه 

آن  مي بايست با توجه به مرورگر خود كه نياز دارد  Adobe flash player*نكته : اين نرم افزار به 

 . را نصب كنيد

 adobe flash player internet explorerدريافت 

 adobe flash player Mozilla firefoxدريافت 

 adobe flash player chromeدريافت 

 را كليك نماييد.  doneتيك بزنيد و بعد  را طبق تصوير زير گزينه آخر adobe flash playerبعد از نصب *نكته: 

 

مورد   urlرا اجرا نماييد. حال  خود  نماييد و سپس مرورگر   restartحال يك مرتبه سيستم را  -

 را بزنيد. enterوارد نماييد و  نظر را

 يك نام انتخاب نماييد و وارد شويد.  guestاز اينجا به بعد همانند قبل در حالت 

 

http://dl.tehranserver.ir/Apps/windows_Addin_Installer.exe
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.ie.zip
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.firefox.zip
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.ppapi.zip


 updatingيا  downloadingنكته: گاهي اوقات در حالت وب هم هنگام ورود با پيام هايي مانند 

  روبرو مي شويد كه براي عبور از اين مرحله مي بايست در اولين مرتبه ورود فيلتر شكن روشن باشد

كن با موفقيت انجام شود . براي ورود هاي بعدي نيازي به فيلتر ش  updateيا   downloadتا 

 نيست.

------------------------- 

 نكات تكميلي: 

دانلود و سپس  اينجاابتدا كيبورد فارسي را از   adobe connectجهت تايپ فارسي صحيح در  -

نصب نماييد. در ادامه با كليك بر روي زبان ها ويندوز مطابق تصوير كيبرد نصب شده را انتخاب 

 .نماييد

 

 

                                                          

 

 

 

 يه و تنظيم : اداره فناوري اطالعات دانشگاه علم و فرهنگته            

http://usc.ac.ir/softwares/persian-usc.zip

