
 
 

 (اساتید ویژه) Adobe connect مجازی کالس در راهنمای شرکت

 
 موبایل طریق از روش یک و کامپیوتر طریق از آن روش 2 که) دارد وجود روش 3 مجازی کالس برگزاری برای

 .است شده داده توضیح ادامه در تفصیل به که( است
 

 :کامپیوتر از استفاده با مجازی کالس به ورود

 اول روش

 کرده نصب خود سیستم روی بررا  ConnectAppSetup.exe فایل، نرم افزار نصب راهنمای فایل طبق چنانچه

 .شوید زیر فضای وارد تا کنید کلیک دارد قرار تان تاپدسک روی که افزار نرم  shortcut روی بر اید،
 

 
 دکمه روی بر و کنید وارد را است گرفته قرار اختیارتان در که کالس آدرس باید شما قسمت این در

continue شود زیر فضای وارد تا کنید کلیک. 



 

 
 

گزینه  یبنویسید و سپس رو عنوان نام کاربری و کلمه عبورخود را به  کد ملی Registered Userدر قسمت 

Enter Room  .کلیک کنید 

 

با  را خود تصویر و صدا توانید می زیر شکل مانند دوربین و میکروفون کردن فعال با شد، خواهید زیر صفحه وارد

 دیگران به اشتراک بگذارید.



 
 

 کلیک start sharing روی سپس و start my camera روی بر ابتدا خود تصویر گذاشتن اشتراک به برای

 . شود می گذاشته اشتراک به دوربین باشد نداشته مشکلی شما کم وب که صورتی در نمایید.



 
 

 عالمت میکروفن کلیک کنید تا سبز رنگ شودروی  بر خود صدای گذاشتن اشتراک به برای

 



 
 

 

 بر ابتدا باید (کنند می مشاهده را آن دانشجویان شما تدریس حین) خود های فایل گذاشتن اشتراک به برای

 کلیک کنید.  share my screenروی 

 
 



 دوم روش

 (Firefox)ترجیحا  کنید مرورگراستفاده از بایست می اید، نکرده نصب را افزار نرم چنانچه

 
. کنید بررسی را خود سیستم افزاری سخت و افزاری نرم نیازهای باید نیز روش این در

(http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/rahnamaye_nasb_adobe_connect.pdf.) 

بار  آدرس قسمت در را شده داده قرار اختیارتان در که آدرسی کنید باز را تان فاکس فایرمرورگر )ترجیحا( 

بور بنویسید و ، کد ملی خود را به عنوان نام کاربری و کلمه ع Registered User. سپس در قسمت بنویسید

 کلیک کنید.  Enter Roomسپس روی گزینه 

 

 

 
 

 .است اول روش مانند مراحل سایر

 

 تبلت یا همراه تلفن از استفاده با ( وبینارکالس درس مجازی ) به ورود: سوم روش

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/rahnamaye_nasb_adobe_connect.pdf


 نصب،  راهنمای فایل طبقاگرچه بطور کلی برای تدریس توصیه می شود از گوشی همراه استفاده ننمایید اما 

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/rahnamaye_nasb_adobe_connect.pdf 

 .کنید نصب را آن و دانلود را خود گوشی مناسب افزار نرم 

 .کنید کلیک گوشی در آن shortcutروی  بر خود گوشی روی بر کانکت ادوبی نصب از پس

 
وارد  را گرفته قرار اختیارتان در قبل از که آدرسی خالی قسمت در سپس .کنید کلیک Acceptدکمه  روی بر

 را بزنید nextدکمه  و کنید

 

 
کد ملی خود را به عنوان نام کاربری و کلمه عبور بنویسید و سپس روی  و دیرا انتخاب نمای  Memberگزینه 

 کلیک کنید. Enterگزینه 

https://vu.gau.ac.ir/vc21711201/ 

 

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/rahnamaye_nasb_adobe_connect.pdf


 
 

 وارد فضای زیر خواهید شد. enterدکمه  روی بر کلیک از پس
 

  
می  connect my microphoneگزینه  انتخاب با و روی آیکون میکروفن کلیک کردهصدا ارسال  برای

 .نمایید ارسال را خود توانید صدای

 



 
را  Broadcast دکمه سپس و کنید کلیک را میکروفون پایین دوربین شکل روی بر ،خود تصویر ارسال برای

 .گردد ارسال شما تصویر تابزنید 

 

 
کلیک  Agreeکه در شکل زیر با فلش نشان داده شده است، درصورتیکه روی گزینه   Raise handدر قسمت 

کنید به دانشجو که اجازه صحبت خواسته است، اجازه می دهید تا سوال خود را مطرح کند و درصورتیکه گزینه 

Disagree را انتخاب کنید این اجازه به دانشجو داده نخواهد شد. 



 
به  را خوددرسی  محتوای توانید می کنید کلیک تصویر چپ سمت در تو در تو دایره چند روی بر صورتیکه در

 اشتراک بگذارید

 
 .کنید چک را خود کالس در کننده شرکت افراد توانید می کنید کلیک چپ سمت آدمک روی بر صورتیکه در



 
 جمله از اند کرده ارسال را خود تصویر که افرادی تمام کنید کلیک چپ سمت دوربین روی بر صورتیکه در

 .ببینید توانید می را شما، خود

 می را شده انجام اتاق گفتگو این در که گفتگوهایی تمام کنید کلیک چپ سمت چت عالمت روی بر صورتیکه در

 .ببینید

 
 


