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 مقدمه

با استفاده از  نحوه برگزاری کالس"و  "نحوه ورود به کالس مجازی" ،"درخواست کالس مجازی"در این راهنما مراحل مربوط به 

 .برای اساتید آموزش داده می شود "Liveبصورت  Adobe Connectنرم افزار 

 

 کالس مجازی و آماده سازی اولیهتعریف  استاد برای درخواست: گام اول

ایمیل  آدرس بهکالس مجازی  درخواستجهت ( و نام درس ، نام گروه آموزشیشامل نام استاد) ایمیل یک .1

ELearning@kaums.ac.ir  یا ELearningKAUMS@gmail.com ارسال نمایید. 

 .افت می نماییدیدر کلمه عبورو  کاربرینام  لینک کالس مجازی، حاوی یایمیلساعت  22در کمتر از  .2

روی دانلود و  (مرکز آموزش مجازیمنوی ) آموزشی دانشگاهرا از سایت معاونت  Adobe Connectنرم افزار  .3

 :این نرم افزار از لینک زیر نیز قابل دانلود است  .کامپیوتر خود نصب نمایید

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe  

نیز استفاده نمود، بشرطی که  Firefoxمی توان از یک مرورگر اینترنتی مانند  Adobe Connectبجای نرم افزار  :توجه

روی  Flash Playerآخرین نسخه معموال البته با توجه به اینکه . روی آن مرور گر نصب باشد Flash Playerآخرین نسخه 

 .(3مرحله ) را نصب کنید Adobe Connectن نرم افزار یتوصیه می کنیم هم نمی باشدمرورگر ها نصب 

 :قابل دانلود است از لینک زیر Flash Playerآخرین نسخه  درصورت تمایل به استفاده از مرورگر اینترنتی

   player.html-flash-adobe-tools/29-https://soft98.ir/software/flash  
 

mailto:ELearning@kaums.ac.ir
mailto:ELearningKAUMS@gmail.com
http://edu.kaums.ac.ir/
http://edu.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=707
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
https://soft98.ir/software/flash-tools/29-adobe-flash-player.html
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 :صفحه ابتدایی نرم افزار شبیه شکل زیر می باشد. ، آن را اجرا نماییدAdobe Connectپس از نصب  .2

 

استفاده می ( PC)درصورتیکه از کامپیوتر . بهتر است از لپ تاپ استفاده کنندکالس مجازی  برگزاریاساتید جهت  :توجه

استفاده از موبایل نیز جهت برگزاری کالس مجازی  .کامپیوتر متصل نماییدبه ( یا هدفن)کنید حتما باید یک میکروفن و بلندگو 

استفاده از اپلیکیشن موبایل به ) را روی موبایل خود نصب نمایید Adobe connectامکان پذیر است که الزم است اپلیکیشن 

ولی استاد ارائه کننده  س هتتند، چون دانشجویان عمدتا مخاطب کالاساتید توصیه نمی شود و برای دانشجویان مناسبتر است

 .(می باشد و الزم است به محتوا و مخاطب کالس کنترل داشته باشد و این کار با لپ تاپ راحت تر می باشد

  



 دانشگاه علوم پزشکی پزشکی کاشان، مرکز آموزش مجازی                                  Adobe Connectراهنمای استفاده از 

4 

 

 ورود به کالس مجازی: گام دوم

را وارد  2دریافت شده از ایمیل مرحله کالس مجازی لینک و را اجرا نموده  Adobe Connectنرم افزار  .5

 .(مانند شکل زیر)نمایید 
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 (.شکل زیر)را وارد نمایید  2دریافت شده از ایمیل مرحله  کلمه عبورنام کاربری و  .6
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از شما می خواهد برای خود کلمه عبور جدید  نرم افزار می شویدرد سامانه ادرصورتیکه بار اول و :توجه

 (.شکل زیر)تعریف نمایید 
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 اپنجره راهنممطالب درصورت نیاز  .مشاهده می کنید وارد کالس مجازی شده ایدهمانگونه که در شکل زیر  .7

  .را مطالعه و درصورت عدم نیاز آن را ببندید
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اختیار دانشجویان  جهت ورود به کالس در( 2مرحله ) دریافت نمودیدکه در ایمیل را  کالس مجازیلینک  .8

مثال دوشنبه ها )کالس برای در زمان مشخص شده  دانشجویان .(توسط کارشناس گروه یا استاد) قرار دهید

مرورگر کامپیوتر یا موبایل خود می ، Adobe Connectنرم افزار با وارد کردن لینک در  (11:11ساعت 

قصد ورود به کالس مجازی را از طریق کامپیوتر در شکل زیر یک دانشجو  .توانند وارد کالس مجازی شوند

 .دارد

پس از وارد کردن لینک  د به کالس مجازی نیاز به نام کاربری و کلمه عبور ندارد و فقط کافی استوبرای وردانشجو  :توجه

 . و اجازه ورود به کالس بدهدشناسایی بر اساس نام تایپ کند تا استاد وی را  نام خود را Guestبعنوان  کالس،
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که استاد می تواند ورود  دریافت می کند زیر پیامی مشابه شکلبه کالس مجازی، استاد رود هر دانشجو و با .9

  .وی را تایید یا رد نماید
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غیر : فعال، سفید: سبز) .در نوار باالیی می تواند میکروفن، بلندگو و دوربین خود را فعال یا غیرفعال نمایداستاد  .11

  (فعال

 

از  ،درصورتیکه الزم نیتت. دوربین را فعال نمایید ببیند Liveبصورت را  استاددرصوتیکه الزم است دانشجویان تصویر  :توجه

 .دوربین استفاده نکنید تا روی کیفیت ارتباط شما تاثیر منفی ایجاد نکند
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  .لیتت دانشجویان وارد شده در کالس را می بیندنام خود و در پنجره سمت راست استاد  .11

 

  



 دانشگاه علوم پزشکی پزشکی کاشان، مرکز آموزش مجازی                                  Adobe Connectراهنمای استفاده از 

02 

 

متعدد مانند میکروفن، ویدئو و اشتراک گذاری فایل  قابلیت هایاستاد با کلیک روی اسم هر دانشجو می تواند  .12

 (.شکل زیر)را برای آن دانشجو فراهم کند 
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مخصوصا )درصورتیکه لزومی ندارد امکان میکروفن و ویدئو را برای دانشجویان ابجاد نکنید  (:مهم)توجه 

و تصویر تاثیر منفی ایجاد می  ، چون عالوه بر اینکه بر کیفیت تبادل صدا(کالس های با تعداد دانشجوی زیاد

چنانچه دانشجویی سوال داشته باشد . دانشجویان نیز با صحبت نظم کالس مجازی را بهم خواهند زد، کند

بطور کلی وقتی در . (شکل زیر) پایین سمت راست سوال خود را مطرح نماید chatبهتر است در پنجره 

 .میکروفن خود را غیرفعال نمایندکالس مجازی یک نفر صحبت می کند بهتر است سایرین 
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 و شروع تدریس( PDFو  PowerPointمانند )به اشترک گذاشتن محتوای درسی : گام سوم

 (:شکل زیر)از وسط صفحه می توانید فایل مورد نظر جهت تدریس را بارگذاری نمایید  .13
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در شکل ) Browse My Computerو سپس ( در شکل فوق) Share Documentپس از انتخاب گزینه  .12

  .را از کامپیوتر خود انتخاب نمایید( PDFیا   PowerPointمانند یک )فایل مورد نظر ، (زیر
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بهتر است فایل . این مدت بتتگی به حجم فایل دارد. مدتی طول می کشد تا فایل انتخاب شده بارگذاری شود .15

  .دنشو  جهت بارگذاری انتخاب( 51مثال با تعداد اسالید کمتر از )های با حجم کمتر 

 

 از زبان فارسی Adobe Connectعدم پشتیبانی نرم افزار (: مهم)توجه 

از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند فونت متن ها در اسالیدهای به زبان فارسی دچار مشکل  Adobe Connectچون نرم افزار 

 .بارگذاری شود PDFتبدیل شوند و سپس فایل  PDFابتدا به فایل   PowerPointبرای حل این مشکل فایل های . می شوند

هر فایلی بطور کلی چنانچه برای بارگذاری . همچنین نام فایلی که جهت بارگذاری انتخاب می کنید حاوی حروف فارسی نباشد

 .را بارگذاری نمایید PDFتبدیل نمایید و سپس فایل  PDFمشکل وجود دارد ابتدا آنها را به   PowerPointفایل های مانند 
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با دکمه های پایین (. شکل زیر)استاد می تواند آموزش را شروع کند  محتوای آموزشی، با بارگذاری فایل .16

صفحه می توان اسالیدها یا صفحات را جابجا نمود که همزمان دانشجویان هم اسالیدها را مالحظه نموده و 

 .خواهند شنیدهم صدای استاد را 
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نموده را کلیک  Stop Sharingهرگاه نیاز شد که فایل دیگری را بارگذاری نمایید از نوار باالی صفحه دکمه  .17

  (.12مرحله )و فایل دیگری را انتخاب نمایید ( شکل زیر)

 

 

 پایان

 وی سالمتی و شادکامیزبا آر


