
 مرکس آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ

 

 Adobe Connectاس  استفادُ راٌّوای

 

 الکتزًٍیکی کالس هحیط با آشٌایی : 
 ضىُ صیش ٔی تاضذ عٛس ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ ٔحیظ والس آٔٛصضی تٝ

 

 
 

 : سزٍر با ارتباط ٍضعیت بزرسی 

 سٍ٘ی، آیىٗ فطشدٖ تا ضىُ ٔغاتك سشٚس تا خٛد )ایٙتش٘ت دٞٙذٜ سشٚیس( استثاعی وا٘اَ ویفیت تشسسی تٕٙظٛس

 است استثاعی ٚضعیت تٟتشیٗ آیىٖٛ ایٗ ستٟٛ٘ای ٕٞٝ سثض سً٘ .ٔی ضٛد ٔطخع استثاعی ٚضعیت

(Connection Status: Excellent) ٞ ٚٝاستثاعی وا٘اَ ضعف ٔیضاٖ تیاٍ٘ش واستٝ ضٛد سثض ستٟٛ٘ای تعذاد شچ 

 .داسد ٚخٛد تػٛیش ٚ غذا تٛدٖ ٘أفْٟٛ یا ٚ والس اص افتادٖ تیشٖٚ أىاٖ غٛست ایٗ دس وٝ است

 
  

ٕ٘ایص 
الیٝ ٞای 
ٔختّف 
 ٕ٘ایص

 پٙدشٜ چت

ٕ٘ایص ِیست 
 حضاس

 دٞٙذٜ ٚضعیت استثاط تا سشٚس ٕ٘ایص

ضتیادداپٙدشٜ   

فایُپٙدشٜ   

Webcam 

 پٙدشٜ اضتشان ٌزاسی

 ٘ٛاس اتضاس
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 بلٌذگَآیکَى   

 صٔا٘ی وٝ آیىٖٛ تّٙذٌٛ تٝ سً٘  سثض ٔی تاضذ تذیٗ ٔعٙاست وٝ فعاَ ٔی تاضذ

- Mute my Speakers .تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تّٙذٌٛ غیش فعاَ ضذٜ ٚ دیٍش غذایی ضٙیذٜ ٕ٘ی ضٛد : 
- Adjust Speaker Volumeتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘ذ ٔیضاٖ غذای تّٙذٌٛ سا  تٙظیٓ وٙیذ : 
- Select speakers اص ِیست تّٙذٌٛٞای ٔتػُ تٝ سیستٓ یه ٔٛسد سا ا٘تخاب : تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘ذ

 وٙیذ

 
 

 هیکزٍفَى آیکَى

است ٚ وأال  mute: صٔا٘ی وٝ آیىٖٛ ٔیىشٚفٖٛ تٝ سً٘ خاوستشی است تذیٗ ٔعٙاست وٝ دس حاِت 
 غیش فعاَ است

 : تشای فعاَ ضذٖ ٔیىشٚفٖٛ سٚی آٖ وّیه وٙیذ تا سً٘ آٖ سثض ضٛد.  

 

: صٔا٘ی وٝ ٔی خٛاٞیذ تشای ِحظاتی ٔیىشٚفٖٛ سا غیش فعاَ وٙیذ وافی است سٚی آٖ وّیه وٙیذ. ٚ  
 عالٔت ضشتذس سٚی آٖ ظاٞش ضٛد. 

 
- Connect My Audio : ضٛد  دس غٛستی وٝ ٔیىشٚفٖٛ فعاَ ٕ٘ی

سا  allowوّیه وٙیذ ٚ دس پٙدشٜ تاص ضذٜ ٌضیٙٝ ٌضیٙٝ ایٗ سٚی 
 ا٘تخاب وٙیذ تا فّص پّیش تشای ا٘تماَ غذا فعاَ ضٛد.
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- Select Microphone :  ٔیىشٚفٖٛ ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب  ایٗ تخصاٌش چٙذیٗ ٔیىشٚفٖٛ داسیذ ٔی تٛا٘یذ اص
 وٙیذ

 

  ًِکت: 

دلت داشتِ باشیذ کِ در صَرت ٍجَد اسپیکز هوکي است صذای پخش شذُ اس سیستن شوا دٍبارُ 

اسپیکز  صذای اًعکاس اس جلَگیزی بزای.  ٍارد هیکزٍفَى شذُ ٍ باعث چٌذ صذا شذى  شَد

 شذُ دادُ ًوایش رٍال طبك ایي هَرد .شَد غیزفعال هیکزٍفَى تَسطاسپیکز  شٌَد بایستی

  .پذیزد هی اًجام ٍیٌذٍس control panel در )sound (صَت تٌظیوات در سیز تصَیز در

 

 

 Web cam  آیکَى 

- Start my webcam ٝٙسپس وّیه تش سٚی )تٝ سً٘ سثض تغییش ٔی وٙذ( : تا ا٘تخاب ایٗ ٌضی ٚstart 

sharing    دٚستیٗ فعاَ ٔی ضٛد. تشای تٛلف ٘یض سٚیstop sharing  ٝوّیه وٙیذ. اص عالٔت فّص ٌٛض
 سٕت ساست ٘یض ٔی تٛا٘یذ تٙظیٕات تیطتشی سا ا٘داْ دٞیذ.

 

1

2 

3 

4

5 

6 

تیه ایٗ ٌضیٙٝ تشداضتٝ ضٛد   

٘ظش سا ا٘تخاب وٙیذ ٔٛسدٔیىشٚفٖٛ   
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- Select cameraتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘ذ دٚستیٗ ٞای ٔتػُ تٝ سیستٓ سا ا٘تخاب وشد : 

- Enable webcam for participantخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘ذ دٚستیٗ سا تشای تٕاْ دا٘طدٛیاٖ فعاَ : تا ا٘ت
 ضٛد( وٙیذ)استفادٜ اص ایٗ ٌضیٙٝ تٛغیٝ ٕ٘ی

- preferenceتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘یذ تٙظیٕات تیطتشی سا ا٘داْ دٞیذ : 

 

 Raise Handآیکي  

 

  Raise Hand  :یا دسخٛاست ٔیىشٚفٖٛ وٙذ. دس غٛستی وٝ  تٛا٘ذ اخاصٜ تٍیشد تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ فشد ٔی ٚ

سا ا٘تخاب وٙیذ ٔیىشٚفٖٛ تشای آٖ دا٘طدٛ  سا ا٘تخاب وٙیذ تمضا وٙسُ ٔی ضٛد ٚ دس غٛستی وٝ   عالٔت 
 فعاَ ٔی ٌشدد.

 

  Agree  :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ فشد ٔٛافمت خٛد سا تا ٔٛضٛع اعالْ ٔی وٙذ 

  Disagree  : تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ فشد عذْ ٔٛافمت خٛد سا تا ٔٛضٛع اعالْ ٔی وٙذ 

 Step Away :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ فشد ٔی تٛا٘ذ اعالْ وٙذ وٝ تشای ِحظاتی لػذ خشٚج اص والس سا داسد 
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 Speak Louder : ،ضٛد تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اص ٌٛیٙذٜ دسخٛاست ٔی  تاصٔا٘ی وٝ غذای فشد ٌٛیٙذٜ وٓ است

 .تّٙذتش غحثت وٙذ

 Speak Softer : ٜا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اص ٌٛیٙذٜ دسخٛاست  تا تّٙذ ٚ یا ٚاضح ٘یست،صٔا٘ی وٝ غذای فشد ٌٛیٙذ

 .ٚضٛح غذا سا تٟثٛد دٞذٔی ضٛد تا 

 Speed Up :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اص ٌٛیٙذٜ دس خٛاست ٔی ضٛد تا سشیعتش غثحت خٛد سا ا٘داْ دٞذ. 

 Speed Down :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اص ٌٛیٙذٜ دس خٛاست ٔی ضٛد تا آساْ تش غثحت خٛد سا ا٘داْ دٞذ. 

 Laugher : فشد ٔی تاضذ خٙذیذٖا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تٝ ٔعٙای 

 Applause :ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تٝ ٔعٙای دست صدٖ فشد ٔی تاضذ 

 Clear Status  : ٝدس تاال تٝ آٟ٘ا اضاسٜ ضذ دس غٛست فعاَ تٛدٖ تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تٕاْ ٚضعیت ٞایی و

 غیشفعاَ ٔی ضٛ٘ذ.
 

  ٌَهMeeting 

  دس ادأٝ تٝ ٔٙٛٞای ٟٔٓ دس ایٗ تخص اضاسٜ ٔی وٙیٓ

- Audio Setup Wizard  تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘یذ ٔیىشٚفٖٛ ٚ تّٙذٌٛ خٛد سا تست وٙیذ ٚ تٙظیٕات :
 ٔشتٛعٝ سا ا٘داْ دٞیذ

 
 

 
  

ٔی تٛا٘یذ تّٙذٌٛ خٛد سا  Paly Soundتا ا٘تخاب وّیذ 

 تست وٙیذ
1 

2 
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- Record Meeting :تشای ضثظ ٚ سوٛسد والس ٞا ایٗ ٌضیٙٝ سا ا٘تخاب وٙیذ 

- End Meeting :در اًتْای کالس حتوا ایي گشیٌِ را جْت بستي کالس اًتخاب کٌیذ 

- Exit Adobe Connect : تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اصadobe connect خاسج ٔی ضٛیذ ِٚی والس تستٝ ٕ٘ی-

 ضٛد.

 

 ٌَه Layout 
 ٝ استفادٜ وٙیذٙٔی تٛا٘یذ اص ایٗ ٌضیخٟت تٙظیٕات ٔحیظ ٚ پٙدشٜ ٞا 

 

  

 ٔحیظ سا تست وٙیذ noiseدس ایٗ لسٕت ٔیتٛا٘یذ 

5 6 

دس ایٗ تخص ِیست الیٝ ٞای ٔٛخٛد سا 

 ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ

4 

 دس ایٗ لسٕت ٔی تٛا٘یذ ٔیىشٚفٖٛ خٛد سا ا٘تخاب وٙیذ
وشدٖ آٖ  Playغذای خٛد ٚ  Recordتا 

 غذای خٛد ساتست وٙیذ
3 
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- Create New Layout.. :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘یذ الیٝ خذیذی تٝ دِخٛاٜ خٛد ایداد وٙیذ 

 
 

- Manage Layouts :ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘یذ تا 

 تشتیة ٕ٘ایص الیٝ ٞا دس ٘ٛاس سٕت ساست سا تغییش دٞیذ  -1

 ٘اْ الیٝ ٞای سا تغییش دٞیذ -2

- Reset Layouts :ٞا تٝ حاِت پیص فشؼ تش ٔی ٌشددٝ تٙظیٕات ٔشتٛط تٝ وّیٝ الیٝ ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙ تا 

- Close Layout Bar :ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٘ٛاس ٔشتٛط تٝ الیٝ ٞا وٝ دس سٕت ساست غفحٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ  تا

 ٘یض لاتُ دستشس است(  )ٔٛاسد فٛق اص عشیك ایٗ ٘ٛاس تا ا٘تخاب   تستٝ ٔی ضٛد.

 

 ٌَه Pod 

 .سا فعاَ یا غیش فعاَ وٙیذتٛا٘یذ ٞش وذاْ اص پٙدشٜ ٞای ٔحیظ  ٕت ٔیدسایٗ لس
- Share:   ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشshare  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای ٔٛخٛد

 یىی سا ا٘تخاب وٙیذ

- Notes : ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشNote  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای ٔٛخٛد یىی
 سا ا٘تخاب وٙیذ

- Attendees : دس غٛستی وٝ تیه وٙاس ایٗ ٌضیٙٝ صدٜ ضٛد پٙدشٜ ِیست افشاد حاضش دس والس ٕ٘ایص دادٜ ٔی
 ضٛد. دس غٛستی وٝ تٕایُ تٝ ٕ٘ایص ایٗ پٙدشٜ ٘ذاسیذ ٔی تٛا٘یذ تا وّیه تش سٚی آٖ تیه سا تشداسیذ

- Video:  ٜدس غٛستی وٝ تیه وٙاس ایٗ ٌضیٙٝ صدٜ ضٛد پٙدشwebcam  ُٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد. دس غٛستی وٝ تٕای
 تٝ ٕ٘ایص ایٗ پٙدشٜ ٘ذاسیذ ٔی تٛا٘یذ تا وّیه تش سٚی آٖ تیه سا تشداسیذ

- Chat : ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشchat یىی سا  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای ٔٛخٛد
 ا٘تخاب وٙیذ

- Files : ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشfile  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای ٔٛخٛد یىی سا
 )دا٘طدٛیا٘ی وٝ اص ٔٛتایُ استفادٜ ٔی وٙٙذ ایٗ ٌضیٙٝ تشایطاٖ پطتیثا٘ی ٕ٘ی ضٛد(ا٘تخاب وٙیذ

- Web links : ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشweb link  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای
 ٔٛخٛد یىی سا ا٘تخاب وٙیذ

الیٝ خاِی ایداد وٙیذیه   

 ٘سخٝ دیٍشی اص الیٝ ٞای ٔٛخٛد ایداد وٙیذ

 یه ٘اْ تشای الیٝ خٛد ا٘تخاب وٙیذ
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تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ پٙدشٜ ای فعاَ ٔی ضٛد وٝ استاد ٔی تٛا٘ذ آدسس یه سایت سا تا دا٘طدٛیاٖ تٝ اضتشان تٍزاسد. 

)دا٘طدٛیا٘ی وٝ ٚاسد سایت ٔزوٛس ٔی ضٛ٘ذ  دس سیستٓ خٛد وّیه ٔی وٙٙذ صٔا٘ی وٝ دا٘طدٛیاٖ سٚی ِیٙه ٔشتٛعٝ
 اص ٔٛتایُ استفادٜ ٔی وٙٙذ ایٗ ٌضیٙٝ تشایطاٖ پطتیثا٘ی ٕ٘ی ضٛد(

   
 

 
ٔی تٛا٘یذ ( 3)ٔٛسد  Add Linkتا ا٘تخاب ٌضیٙٝ 

تشای ٞش ِیٙه یه ٘اْ ٔطخع وٙیذ ٚ دا٘طدٛیاٖ ٘یض 
ایٗ ٘اْ سا خٛاٞٙذ دیذ ٚ تا وّیه تش سٚی آٖ تٝ سایت 

 ٔشتٛعٝ ٚاسد خٛاٞٙذ ضذ

- Poll : ٜتا ا٘تخاب فّص خّٛی ایٗ ٔٙٛ ٔی تٛا٘یذ پٙدشPoll  خذیذی سا تاص ٕ٘اییذ ٚ یا اص پٙدشٜ ٞای ٔٛخٛد یىی سا
 ا٘تخاب وٙیذ

 تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ پٙدشٜ ای فعاَ ٔی ضٛد وٝ استاد ٔی تٛا٘ذ یه ٘ظشسٙدی ایداد وٙذ. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

 

  

 آدسس سایت سا ایٙدا ٚاسد وٙیذ

 تستٗ پٙدشٜ-1

 تضسي وشدٖ پٙدشٜ-2

 اضافٝ وشدٖ ِیٙه-3

 تغییش ٘اْ ِیٙه-4

 ِیٙهحزف -5

 

 سٛاَ خٛد سا دسج وٙیذ
 خٛاب سا ٚاسد وٙیذدس ٞش خظ یه 

تشای ثثت ٘ظشسٙدی ٚ ٕ٘ایص آٖ 
 openتٝ دا٘طدٛیاٖ تش سٚی 

 وّیه وٙیذ

1 

2 

3 
4 
5 

 ضىُ غفحٝ تعذ
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 تٝ عٛس ٔثاَ یه ٘ظشسٙدی سا دس ضىُ صیش ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ

 
 

 

 تستٗ پٙدشٜ-1

 تضسي وشدٖ پٙدشٜ-2

 ٕ٘ایص ٘تیدٝ تٝ ٕٞٝ-3

 ا٘تخاب فشٔت ٕ٘ایص ٘تایح-4

 پان وشدٖ ٘تایح-5

 ایداد یه ٘ظشسٙدی خذیذ-6

 ا٘تخاب یىی اص ٘ظشسٙدی ٞای لذیٕی-7

 ا٘تخاب ٘ٛع سٛاَ-8

 ثثت ٘ظشسٙدی-9

 خاتٕٝ ٘ظشسٙدی

 اغالح ٘ظشسٙدی

 ٕ٘ایص تٝ ٕٞٝ

 ٔطاٞذٜ ٘ظشات ٞش فشد

 تستٗ پٙدشٜ-1

 تضسي وشدٖ پٙدشٜ-2

 ٕ٘ایص ٘تیدٝ تٝ ٕٞٝ-3

 ا٘تخاب فشٔت ٕ٘ایص ٘تایح-4

 پان وشدٖ ٘تایح-5

 ایداد یه ٘ظشسٙدی خذیذ-6

 ا٘تخاب یىی اص ٘ظشسٙدی ٞای لذیٕی-7

 اغالح ٘ظشسٙدی-8

 خاتٕٝ ٘ظشسٙدی-9

 ٔطاٞذٜ ٘ظشات ٞش فشد-10
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- Q&A : ایداد وٙذ. ٔحیظ خٟت پشس ٚ پاسخ تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ پٙدشٜ ای فعاَ ٔی ضٛد وٝ استاد ٔی تٛا٘ذ یه 

 

      
 

 
)فمظ استاد ٔطاٞذٜ ٔی ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد س وادسدصٔا٘ی وٝ دا٘طدٛ پاسخ خٛد سا تشای ٞش سٛاَ دسج وٙذ تا ٘اْ ٚی  -

 .٘یض اسساَ وشد دا٘طدٛیاٖ سایش تشای  ٚ  سا اص ٌضیٙٝ ٞای  دا٘طدٛیاٖ. ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ پاسخ وٙذ(

                         

تا ا٘تخاب ایٗ آیىٖٛ یه عٙٛاٖ تشای 

 سٛاَ دس وادس پاییٗ دسج وٙیذ

تا ا٘تخاب ایٗ آیىٖٛ ٔتٗ سٛاَ خٛد 

 سا دس وادس دسج وٙیذ

تشای فشد خاغی 

 دسوالس اسساَ وٙیذ

 تشای ٕٞٝ اسساَ وٙیذ

1 

2 
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 سا تاص وٙیذ ِیست صیش سا ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ Q&A دس غٛستی وٝ فّص وٛچه تاالی پٙدشٜ -

 

  
 

- Engagement Dashboard :تٝ غٛست وّی تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔی تٛا٘یذ ٘حٜٛ ٔطاسوت ٚ فعاِیت والس   
 ٔطاٞذٜ وٙیذسا 

 
  

 تستٗ پٙدشٜ-1

 وشدٖ پٙدشٜتضسي -2

 تٝ غٛست تفىیه ضذٜ سٛاالت سا ٘طاٖ ٔی دٞذ-3

 تغییش ٘حٜٛ ٕ٘ایص-4

 پشسص ٚ پاسخ سا ٔی تٛا٘یذ تٝ غٛست فایُ رخیشٜ وٙیذ -5

 پان وشدٖ تٕاْ پشسص ٚ پاسخ ٞا-6

 ٕ٘ایص دا٘طدٛیاٖ سا تٝ عٛس خذاٌا٘ٝ ٘طاٖ ٔی دٞذ-7

 اسساَ پیاْ تٝ غٛستی خٕعی ٚ یاخػٛغی-8

 تٙظیٕات تیطتش-9

 

 

 ٔذت صٔاٖ سپشی ضذٜ اص والس

Reset ٖوشدٖ صٔا 

 ٔیضاٖ ٔطاسوت افشاد

 تعذاد افشاد حاضش دس والس

 ٔیضاٖ ٔطاسوت دس ٘ظشسٙدی ٚ 

 پشس ٚ پاسخ
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- Move and Resize Pods : دس غٛستی وٝ تیه ایٗ ٌضیٙٝ صدٜ ضذٜ تاضذ ٔی تٛا٘یذ پٙدشٜ ٞا سا تغییش سایض

 دٞیذ

- Manage Pods :.تٙظیٕات تیطتش سا دس اختیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ 

 ٌَه Audio 

Microphone Rights for Participants : ٔیىشٚفٖٛ  ایٗ ٌضیٙٝ تٕاْ دا٘طدٛیاٖ أىاٖ استفادٜ اص٘تخاب تا ا
 استفادٜ اص ایٗ ٌضیٙٝ تٛغیٝ ٕ٘ی ضٛدسا خٛاٞٙذ داضت. 

Enable Speaker Single Mod: تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ فمظ یه ٘فش دس ِحظٝ أىاٖ غحثت خٛاٞذ داضت. 

 ُپٌجز Sharing 

 تٍزاسیذدس ایٗ لسٕت ٔی تٛا٘یذ ٔحتٛای خٛد سا تٝ اضتشان 

 
 

 Share My Screen :تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ غفحٝ ٕ٘ایص خٛد سا ٔی تٛا٘یذ تٝ اضتشان تٍزاسیذ 

 

 تا ا٘تخاب ٞش وذاْ تٝ تشتیة 

 غفحٝ ٕ٘ایص، تش٘أٝ ٞا ٚ پٙدشٜ ٞا

 سا تٝ اضتشان تٍزاسیذ

 

تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تٝ ضىُ تٕاْ غفحٝ 

 تٝ دا٘طدٛ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد
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سا ا٘داْ ٔی دٞیذ  shareصٔا٘ی وٝ عُٕ 

پٙدشٜ وٛچىی دس پاییٗ غفحٝ ٕ٘ایص ضٕا 

 ٘طاٖ دادٜ ٔی ضٛد
 ٖ

شد
 و

اَ
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w
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 shareٔتٛلف وشدٖ عُٕ 

 خاتٝ خا وشدٖ پٙدشٜ

 shareتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ عُٕ 

تشای ِحظاتی ٔتٛلف ضذٜ ٚ یه 

عىس اص غفحٝ ا٘ذاختٝ ٔی ضٛد ٚ دس 

 ٔی ضٛد shareادٚتی ٕ٘ایص ٚ  

 ٔطاٞذٜ وٙیذ()عىس تعذی سا 
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 Share Document:  ٗلسٕت ٔی تٛا٘یذ فایُ ٞای خٛد سا تٝ اضتشان تٍزاسیذدس ای 

 

  

تا ا٘تخاب ٞش ٔحتٛا اص ِیست ٔی تٛا٘یذ 

 تا ا٘تخاب ایٗ دوٕٝ آٖ سا حزف وٙیذ

 ضذٜ ٔحتٛاٞای تٝ اضتشان ٌزاضتٝ

 ٔحتٛا سا اص سٚی سیستٓ آپّٛد وٙیذ

تاسیخچٝ فایّٟای تٝ 

 اضتشان ٌزاضتٝ ضذٜ

 whiteboardتاسیخچٝ 

 ٞای تٝ اضتشان ٌزاضتٝ

ا٘تخاب فایُ ٞای آپّٛد 

خٟت  fileدس تخص 

 اضتشان ٌزاسی

تشای ادأٝ ٚ تشٌطت تٝ حاِت 

share سٚی ایٗ دوٕٝ وّیه وٙیذ 
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 صٔا٘ی وٝ فایّی سا تٝ اضتشان ٔی ٌزاسیذ اتضاسٞایی خٟت واس دس ایٗ ٔحیظ فعاَ ٔی ضٛ٘ذ -
 

 

 Share Whiteboard :  دس ایٗ لسٕت یهwhiteboard سا ٔی تٛا٘یذ تٝ اضتشان تٍزاسیذ 

 

 ٘ٛاس اتضاس

 حشوت تیٗ غفحات

  Zoomتغییش 

 ) ایٗ تغییش سا سا دا٘طدٛ ٕ٘ی تیٙذ(

 عالٔت ٘طاٖ ٌش

خٟت حشوت وّیذ سٕت چپ 

 ٔٛس ٍ٘ٝ داضتٝ ضٛد

 ٔتٛلف وشدٖ

 اضتشان ٌزاسی 

ٕ٘ایص تٕاْ 

 غفحٝ

 ضىُ غفحٝ تعذ

 ٘ٛاس اتضاس

صٔا٘ی وٝ ایٗ دوٕٝ تٝ سً٘ خاوستشی 

است تا حشوت تیٗ غفحات، دا٘طدٛیاٖ 

 ٘یض ایٗ خاتٝ خایی سا ٔطاٞذٜ ٔی وٙٙذ 

 عالٔت ٘طاٖ ٌش

خٟت حشوت وّیذ سٕت چپ 

 ٔٛس ٍ٘ٝ داضتٝ ضٛد

 ٔتٛلف وشدٖ

 اضتشان ٌزاسی 

 ٕ٘ایص تٕاْ غفحٝ

 ٔٙٛ اتضاس 



 مرکس آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ

 

 

 پٟٙاٖ وشدٖ غفحٝ -1
 تضسي وشدٖ غفحٝ -2

 ٘ٛاس عٙٛاٖ وشدٖ پٟٙاٖ -3

 pdf پشیٙت تٍیشیذ یا تٝ ضىُ whiteboardپشیٙت )ٔی تٛا٘یذ اص  -4
 رخیشٜ وٙیذ(

 ٛا٘یذ تٝ غٛست عىس سا رخیشٜ وٙیذٔی ت -5

 ٔتٛلف وشدٖ اضتشان ٌزاسی -6

 اضتشان ٌزاسی ٔحتٛا -7

 استفادٜ اص اتضاس دادٜ ٔی ضٛد تٝ دا٘طدٛ أىاٖ -8

 فعاَ وشدٖ ٘طاٍ٘ش -9

 تٕاْ غفحٝ وشدٖ -10

 تٙظیٕات تیطتش -11

 

 
 

 Share Course :  ٝٙوٝ لثال تٝ اضتشان ٌزاضتیذ سا ٔی تٛا٘یذ ٔطاٞذٜ وٙیذ دٚسٜ ٞاییتا ا٘تخاب ایٗ ٌضی 

 Recently Share  : ُٔطاٞذٜ استٔحتٛاٞایی وٝ اخیشا تٝ اضتشان ٌزاضتٝ ایذ لات 

 

 کالس بزد ٍایت تختِ اس خزٍجی فایل تْیِ ، پزیٌت تْیِ**

ٚخٛد  غفحٝ اص خشٚخی فایُ تٟیٝ پشیٙت، تٟیٝ أىاٖ (white board) سفیذ تختٝ اص استاد استفادٜ غٛست دس
 )ضىُ لثّی(وّیه وٙیذ.  white boardداسد. وافی است سٚی فّص سٚ تٝ پاییٗ وٙاس غفحٝ 

ٔی تٛا٘یذ ٔغاتك ضىُ صیش غفحٝ سا پشیٙت ٚ یا رخیشٜ ٕ٘اییذ. )خٟت پشیٙت وافی  printٌضیٙٝ  تا ا٘تخاب -
سا اص ِیست ا٘تتخاب  adobe PDFپشیٙتش ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب وٙیذ. دس غٛست تٕایُ تٝ رخیشٜ وشدٖ ٌضیٙٝ 

 وٙیذ(
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  ُپٌجزFiles 

 دیذٖ ٚ داّ٘ٛد ٔی تاضذفایّٟایی وٝ دس ایٗ پٙدشٜ آپّٛد ٔی ضٛ٘ذ تٛسظ دا٘طدٛیاٖ لاتُ 
اص فّص وٛچه تاالی پٙدشٜ تٝ ٌضیٙٝ ٞای تیطتشی 

 دستشسی داسیذ
 پٟٙاٖ وشدٖ پٙدشٜ -1

 تضسي وشدٖ پٙدشٜ -2

ضذٜ ٘یض دس ایٗ  share)فایُ ٞای آپّٛد فایُ -3
لسٕت ٔطاٞذٜ ٔی ضٛ٘ذ وٝ ٔی تٛا٘یذ تا ا٘تخاب 

 (آٟ٘ا دس ِیست پٙدشٜ فایُ ٞا لشاس دٞیذ

تا ا٘تخاب یه فایُ دس ِیست، ٔی تٛا٘یذ ٘اْ فایُ سا  -4
 تغییش دٞیذ

تا ا٘تخاب یه فایُ دس ِیست، ٔی تٛا٘یذ فایُ سا  -5
 پان وٙیذ

 داّ٘ٛد تٕاْ فایُ ٞا -6

 ٌجزُپ Chat  
 .سایش افشاد دس خّسٝ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ تا آ٘الیٗ ٌفتٍٛ خٟت اتضاس ایٗ

 :چت پٌجزُ تٌظیوات -
 پٟٙاٖ وشدٖ غفحٝ -1

 تضسي وشدٖ غفحٝ -2

 ٔی تٛا٘یذ تا ٌشٜٚ خاغی چت سا ا٘داْ دٞیذ -3

 پان وشدٖ تٕاْ چت ٞا -4

 چت ٞا تٝ ایٕیُ اسساَ ٔی ضٛ٘ذ)ایٗ ٌضیٙٝ غیشفعاَ است( -5

 سایض ٔتٗتغییش  -6

 تغییش سً٘ ٘ٛضتٝ ٞای چت -7

 ٘طاٖ دادٖ صٔاٖ ٚ تاسیخ -8

 تغییش تشتیة ٕ٘ایص چت ٞا -9

 ٌزاضتٗ غذا تشای چت  -10

 تٙظیٕات تیطتش -11
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  ُپٌجزNote 

 . ٚخٛد داسد دس عَٛ والس یه یادداضت تٝ عٛس ثاتت تشای دا٘طدٛیاٖدس ایٗ تخص أىاٖ دسج 

 پٟٙاٖ وشدٖ غفحٝ -1

 تضسي وشدٖ غفحٝ -2

 رخیشٜ  یادداضت تٝ غٛست فایُ -3

 Undoعُٕ  -4

 Redoعُٕ  -5

 ایداد یادداضت خذیذ -6

 ا٘تخاب اص یادداضت ٞای ٔٛخٛد -7

 
 

 
 

 ُپٌجز Attendees 

 دس ایٗ پٙدشٜ ٘اْ افشاد وٝ دس والس حضٛس داس٘ذ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد
 Host ٜٚپطتیثا٘ی ٔی تاضذ: ایٗ ٘مص تشای اساتیذ ٚ ٌش 

 ٚ واستشاٖ اخشاج واستشاٖ، تٝ غٛت تٝ دستشسی اخاصٜ غذٚس ٞا، والس پایاٖ ٚ ضشٚع اص اعٓ والس وأُ ٔذیشیت     
 ٚ ٕ٘اییذ عٛؼ سا والس حاضشیٗ ٚضعیت تٛا٘ذ ٔی والس ٔذیش تٟٙا ٚ تاضذ ٔی ٔذیش واستشاٖ ٞای دستشسی اص.... 

 ٕ٘ائیذ ٔٙتمُ دیٍش ٌشٜٚ تٝ ٌشٜٚ یه اص واستشی
 Presentersتٝ  : سغح دستشسی تاالتشی ٘سثت Participant ٝسغح دستشسی وٕتش ٘سة ت ٚ ،host  داسد 

 ٔی دٞٙذٜ اسائٝ واستشاٖ ٞای دستشسی اص غٛت ، ٌزاسی اضتشان ٔحیظ ٞا، فایُ ٔذیشیت اص اعٓ والس وٙتشَ   
 .تاضذ

 Participant .دا٘طدٛیاٖ داسای ایٗ ٘مص ٔی تاضٙذ : 

 ضٙیذٖ ٌزاسی، اضتشان ٔحیظ ٔطاٞذٜ فایُ، ،داّ٘ٛد خػٛغی ٚ عٕٛٔی تػٛست ٔتٙی ٌفتٍٛی دسوالس، حضٛس
 ایٗ واستشاٖ ٞای دستشسی اص غٛتی ٌفتٍٛی والس ٔذیش اخاصٜ دسغٛست ٚ ٘ظشسٙدی دس ضشوت والس، غٛت
 .تاضذ ٔی تخص

 
 سا ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذدسغٛستی وٝ فّص وٛچه سٕت ساست ایٗ پٙدشٜ سا تاص وٙیذ  ِیست صیش  -
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 پٟٙاٖ وشدٖ پٙدشٜ -1

 تضسي وشدٖ پٙدشٜ -2

 اغالح اعالعات ضخػی  -3

 ٘طاٖ دادٖ فشدی وٝ دس حاَ غثحت وشدٖ است -4

 تغییش ٘ٛحٝ ٕ٘ایص پٙدشٜ ٞا -5

ٔی است  Participantوٝ داسای ٘مص تا ا٘تخاب یه فشد  -6
 اعغا وٙیذتٝ ٚی خاظ سا تٛا٘یذ یه سشی أىا٘ات 

 ٚی سا تغییش دٞیذ٘مص تا ا٘تخاب یه فشد ٔی تٛا٘یذ  -7

 تا ا٘تخاب یه فشد ٔی تٛا٘یذ یه فشد سا اص والس اخشاج وٙیذ -8

 raiseغیشفعاَ وشدٖ تٕاْ ٚضیعت ٞا)ٔٛاسد ٔشتٛط تٝ آیىٖٛ  -9

hand ) 

است وٝ تٝ غٛست  ٘طاٖ دادٖ فعاِیت ٞش فشد تٝ عٛس خذاٌا٘ٝ -10
 یه ٘ٛاس سٍ٘ی سٚتشٚی ٘اْ فشد ٘طاٖ دادٜ ٔی ضٛد)ضىُ صیش(

 

  ُآیکَى  ّا در پٌجزAttendees: 

  است  Host: ایٗ آدٔه ٘طاٖ دٞٙذٜ ایٗ است وٝ فشد 

 است. Presenters : ایٗ آدٔه ٘طاٖ دٞٙذٜ ایٗ است وٝ فشد

 :Participantدس تخص 

ایٗ است وٝ فشد تٝ غٛست ٟٕٔاٖ : آدٔه تٝ سً٘ آتی ٘طاٖ دٞٙذٜ 
 ٚاسد ضذٜ است

: آدٔه تٝ سً٘ ٘اس٘دی ٘طاٖ دٞٙذٜ ایٗ است وٝ فشد تا یٛصس ٚ 
 پسٛسد ٚاسد ضذٜ است

: دس غٛستی وٝ وٙاس آدٔه یه ٌٛضی تاضذ ٘طاٖ دٞٙذٜ ایٗ است 
 وٝ فشد تا ٔٛتایُ ٚاسد ضذٜ است

 
 

  ضٛد ٔی وٙیذ ٕ٘ایص دادٜ ٔی، ٔٙٛیی وٝ دس عىس ٔطاٞذٜ فشد ٘اْتا وّیه تش سٚی 

 تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ ٔیىشٚفٖٛ تشای دا٘طدٛ فعاَ ٔی ضٛد -1
 تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ دٚستیٗ تشای دا٘طدٛ فعاَ ٔی ضٛد -2

تشای دا٘طدٛ فعاَ ٔی  drawingتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ أىاٖ  -3
 ضٛد

ضٛد غفحٝ خٛد سا  تا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ اص دا٘طدٛ خٛاستٝ ٔی -4
share وٝ تایذ دسخٛاست سا پزیشش وٙذ.وٙذ . 

 ی ضٛددادٜ ٔ Presenterیا  hostتا ا٘تخاب ایٗ ٌضیٙٝ تٝ فشد ٘مص  -5
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  بخشbreak outs  ُدر پٌجزAttendees: 

دس ایٗ تخص ایٗ أىاٖ فشاٞٓ ٔی ضٛد وٝ اتاق ٞای ٔدضایی ایداد ضٛد. 
ٞستٙذ سایش دا٘طدٛیاٖ سا ٕ٘ی تٝ عٛسی وٝ دا٘طدٛیا٘ی وٝ دس یه اتاق 

 تیٙٙذ.

ایٗ ٌضیٙٝ تشای ٔٛالعی وٝ لػذ ایداد چٙذ ٌشٜٚ سش والس سا داسیذ ٚ ٞش  
 ٌشٜٚ واس ٔستمّی لشاس است ا٘داْ دٞذ واستشد داسد.

 اتتذا تایذ اتاق ٞای خٛد سا تٝ تعذاد ٔٛسد ٘ظش ایداد وٙیذ.  -1

ٔشتٛط تٝ ٞش اتاق ٘اْ خٛد سا دس داخُ ٞش اتاق دسي وٙیذ  ٚ تٙظیٕات  -2
 سا ا٘داْ دٞیذ)پٙدشٜ ٞا ٚ أىا٘ات ٔٛسد ٘ظش سا فعاَ وٙیذ(

 سپس دا٘طدٛیاٖ سا تٝ اتاق ٞا اختػاظ دٞیذ -3

 . سا تض٘یذ start breakoutsسپس دوٕٝ  -4

 ا تض٘یذ س stop breakouts ٝ ٕتعذ اص اتٕاْ واس حتٕا دو -5

 

 

 
  تشای ا٘تماَ افشاد تٝ اتاق ٞا عالٜٚ تش دسي وشدٖ ٔی

تٛا٘یذ ٔٛس سا سٚی ٘اْ فشد ٍ٘ٝ داضتٝ، ِیست عٙٛاٖ اتاق 
ٞا ٕ٘ایص دادٜ ٔیطٛد . تا ا٘تخاب ٞش وذاْ فشد تٝ آٖ اتاق 

 اضافٝ ٔی ضٛد.

 

 ًکتِ:       
 دس ٍٞٙأی وٝ دس یه اتاق ٞستیذ سایش اتاق ٞا غذا)تػٛیش( ضٕا سا ٕ٘ی تییٙٙذ.دلت داضتٝ تاضیذ وٝ ** 

 ** تشای تعأُ تا ٞش اتاق تایذ ٘اْ خٛد سا دس داخُ اتاق دسي وٙیذ
ٚخٛد  adobe connectٞستیذ أىاٖ ضثظ اص عشیك خٛد ٘شْ افضاس  breakouts ** صٔا٘ی وٝ دس حاِت 

 ٘ذاسد

 اضافِ کزدى اتاق

)breakouts( 

سیستن داًشجَیاى اتَهات بِ طَر 

 را در اتاق ّا تسین هی کٌذ

 breakoutsشزٍع   

 (breakoutsلیست اتاق ّا )


