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) نياز باشد لب تاپ، گوشي ويا كامپيوتركه مي تواند  م خود(عالوه بر سيستبه منظور استفاده از سامانه آموزش مجازي، 
  نصب گردد. شما روي سيستم بر Adobe flash player و   Adobe connectافزارهاي نرم است كه

نموده مراجعه   www.gonabad.ac.irافزارهاي مربوطه مي توانيد به سايت دانشگاه گناباد به آدرس جهت دانلود نرم
  Adobe flash playerو Adobe connectنرم افزارهاي مربوطه را دانلود و استفاده نماييد. توجه داشته باشيد كه نرم افزار و 

  مورد استفاده شما بايد دانلود و نصب شود.و مرورگر متناسب با سيستم 

بعد از نصب نرم افزارهاي موردنياز مرورگر خود را  استفاده نماييد.( chromeتوصيه مي شود ترجيحا از مرورگر 

  ببنديد و دوباره باز كنيد.)

      ورود به سامانه آموزش مجازي:چگونگي 

، بايد از آدرس كالس مربوط به خود استفاده نمايند. شكل كلي ورود به سامانه آموزش مجازيدانشجويان محترم جهت 
  آدرس هر كالس به صورت زير مي باشد:

http://webinar.gonabad.ac.ir/code_dars 

واحد آموزش دانشگاه مشخص شده و به ازاي هر درس و هر استاد  وسطكدي است كه ت code_dars مهم: نكته  

ويي خود مراجعه نمايند و متفاوت است. دانشجويان محترم مي توانند جهت دريافت كد درس مربوطه، به پورتال دانشج
عملي جدول دروس نظري و  ١فايل كد دروس نظري و عملي را مشاهده نمايند (با كليك بر روي نوشته قرمز رنگ شكل 

  باز مي شود). ٢مطابق شكل 

  

 ١شکل
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شكل  جدول ١مقدم (رديف استاد عليرضا  "عملي –نظري -آبياري عمومي "درس آدرس مربوط به به عنوان مثال     
    به صورت زير خواهد بود: )٢

h p://webinar.gonabad.ac.ir/code1 

  استفاده نمايند. جهت ورود به كالس آنالين مي توانند از دو روش زيردانشجويان محترم 

 آدرس كالس مربوطه در قسمت آدرس بار مرورگر استفاده از مرورگر دلخواه و قراردادن .١

 )٣ (مانند شكلنرم افزار در بخش مربوطه كالس آدرس قراردادنو  connect Adobe استفاده از نرم افزار  .٢

  

 ٢شکل 

 ٣شکل 
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قسمت  Guestيد. سپس در سربرگ وارد مي شو  login Adobe connectبعد از وارد كردن لينك آدرس به صفحه 
Name   ، ويا شماره دانشجويي را وارد نموده و دكمه  نام خانوادگينام وEnter Room  توجه كنيد نام و نام خانوادگي زنيدب را)

پس از آن وارد محيط اصلي آموزش خواهيد شد.  .فارسي توسط نرم افزار قابل پشتيباني نيست)به صورت التين وارد گردد. زبان 
 )٤(مانند شكل 

كه در ابتدا راهنماي  مي شويد Adobe Connectوارد محيط نرم افزار  را زديد Enter Roomبعد از اينكه دكمه 
  )٥. (شكلرا ببنديدبا زدن دكمه ضربدر پنجره راهنما به صورت زبان اصلي نمايش مي دهد،  نرم افزار را

 ٤شکل 

 ٥شکل 
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  )٦. (شكل مشاهده نماييدمحيط اوليه نرم افزار را  ز بسته شدن پنجره راهنما ميتوانيدبعد ا

همچنين نام استاد  و Participantsدر قسمت را توانيد نام دانشجوياني كه در كالس حضور دارند مي ٦در شكل شماره 
  از چند بخش تشكيل شده است كه با هم مرور مي كنيم. Adobe connect.نرم افزار مشاهده نماييد Hostsرا در قسمت 

  :Shareبخش 

سيستم  Desktopصفحه در اين بخش اساتيد مي توانند اسناد، اصلي تدريس استاد مي باشد كه بخش Share بخش
  قسمت سبز رنگ) ٧.(مانند شكل مشاهده نمايندكنند تا دانشجويان بتوانند  Shareحتي تخته وايت برد نرم افزار را يا خود و 

 ١شکل 

 ٧شکل 
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  )٨.(شكل شده است را ميتوانيد ببينيد Shareكه توسط استاد  PDFبه عنوان مثال 

 Full Screenاز قسمت مشاهده نماييد ميتوانيد را  Shareدر صفحه سيستم خود فقط بخش  براي اينكه بتوانيد
  قسمت نارنجي رنگ) ٩.(مانند شكل را به صورت تمام صفحه تغيير دهيدShare بخش 

  

 ٢شکل 

 ٩ شکل



 )دانشجويانراهنماي سامانه آموزش مجازي(ويژه 

۶ 
 

  )١٠.(شكل را مشاهده نمود Shareبخش  توانمي تنها،  Full Screenگزينه انتخاب بعد از 

ه حالت ابتدايي نرم افزار را زده تا ب Exit Full Screenكافي است گزينه حالت اوليه نرم افزار  جهت برگشت به
  قسمت نارنجي رنگ) ١١.(مانند شكل برگرديد

  

  : Chatبخش 

يكي ديگر از بخش هاي مهم نرم افزار است كه توسط آن ميتوانيم نظرات و سواالت خود را در كالس مجازي فرستاده 
  قسمت سبز رنگ) ١٢در دسترس همه ي افراد كالس قرار بگيرد.(مانند شكل تا 

  

  

 ١٠شکل 

 ١١شکل 
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رنگ شكل زير متن خود را نوشته  سبزسوال يا نظر خود را ارسال كنيم كافي است در قسمت  ،متن براي اينكه بتوانيم
  )١٣شكل مانند .(كليك كنيم آبي مشخص شده استرنگ با كه  Sendدكمه بر روي و سپس 

  

  

شكل مانند  (شود. افزار نمايش داده ميكه متن نوشته شده ما در قسمت چت نرم كنيدمشاهده مي Sendبعد از زدن دكمه 
١٤(  

 ١٢شکل 
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داريم كه ميتواينم با زدن دكمه آن تنظيمات قسمت چت خود را   Pod Optionدر بخش چت قسمتي به نام 
  )١٥تغيير دهيم.(شكل 

د دانشجو يا استاد باشد پيام ارسال يك شخص خاص كه مي توان ن بهمي توا Start Chat Withاز قسمت 
  )١٦.(شكل كرد

  

    

 ١٤شکل 

 ١٥شکل 
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  )١٧.(شكل را تغيير داد Chatاندازه متن بخش  تواننيز مي Text Sizeاز قسمت 

  

، به خاطر داشته باشيد كه از دادتغيير  مي كنيد رنگ متن خود را كه ارسال تواننيز مي My Chat Colorاز قسمت 
هنگامي كه رنگ متن خود را تغيير مي دهيد رنگ متن هاي ارسال شده جديد شما تغيير مي كند و متن هايي كه از قبل ارسال 

  )١٨كرديد تغيير نخواهند كرد.(شكل 

 ١٦شکل 

 ١٧شکل 
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فعال باشد يك تيك  ، در صورتي كهعال كنيمنيز ميتوانيم صداي چت خود را فعال يا غير ف Chat Soundاز قسمت 
  )١٩ديده خواهد شد.(همانند شكل  Chat Sound  در قسمت چپ گزينه

   

  

  

 ١٨شکل 

 ١٩شکل 
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  : Videoبخش 

در اين بخش كه به رنگ سبز در شكل نمايش داده شده است شما ميتوانيد تصوير استاد خود را در صورتي كه استاد 
 ش را براي Videoدوربين سيستم خود را در نرم افزار فعال كرده باشد را ببينيد و اگر هر دانشجويي كه استاد قابليت استفاده از 

شود، در اين بخش نيز   نمايش داده مي Videoدانشجو در بخش آن ه كرده و تصوير تواند از آن استفادفعال كرده باشد مي
  )٢٠(شكل .استفاده نمود Full Screenاز حالت  توانمي

  )٢١(شكل  فعال خواهد شد.برايتان در نرم افزار شكل طبق آيكن آن اشد ما فعال كرده بشرا براي  Videoاگر استاد بخش 

 ٢٠شکل 

 ٢١شکل
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مشاهده مي كنيد  كنيد سپسدوربين خود را فعال  نمايش داده شد ميتوانيد ٢١مورد نظر كه در شكل  كليك بر روي آيكنبا 
كه آيكن مربوطه به رنگ سبز تغيير پيدا كرد. توجه داشته باشيد كه تا اينجاي كار تنها تصوير براي خودتان قابل نمايش است 

 Videoدر بخش   start sharingكالس نيز قابل رويت باشد بايد بر روي گزينه  و در صورتي كه بخواهيد براي بقيه اعضاي
  )٢٢.(شكلكليك نماييد

كه  Set Status از بخش ه سوال يا نظري در مورد درس داريد مي توانيدك به اطالع استاد برسانيد ه بتوانيدبراي اينك
مي توانيد دست تان  Raise Handو با كليك بر روي گزينه   نماييداستفاده است مشخص شده  در شكل زير نارنجيبه رنگ 

قابل مشاهده خواهد بود و استاد با مشاهده اين امكان مي  Participantsدر بخش  را باال ببريد كه آيكن آن در كنار نام شما
مطرح نماييد يا اينكه با چت تواند به عنوان مثال ميكروفن كالس را در اختيار شما قرار دهد و از شما بخواهد كه سوال خود را 

را به همين روش انتخاب نماييد Set Status چنين شما مي توانيد هر كدام از گزينه هاي بخشهم  .كردن پاسخ شما را بدهد
  .)٢٣(شكل 

  

  

  

  

  

  

 ٢٢شکل 
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 مي باشد كه وضعيت و كيفيت اتصال ما را نمايش مي Connection Statusيكي ديگر از فسمت هاي نرم افزار قسمت 
  )٢٤دهد.(شكل 

  

  

  

 ٢٣شکل 

 ٢٤شکل 
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الزم باشد دانشجو در كالس مجازي صحبت كند، به منظور اين هدف استاد  تابعضي اوقات ممكن است بيان شد كه 
 پيدا كرده رنگ سبز تغيير مربوطه كه بآيكن و با زدن تواند قسمت ميكروفن دانشجو را فعال كرده و دانشجو با استفاده از آن مي
آن دانشجو در كنار نام  ميكروفنفعال باشد عالمت  هر دانشجويي د ، درصورتي كه ميكروفنتواند صحبت خود را آغاز نماي مي

  )٢٥نمايان خواهد شد.(شكل  Participantsدر قسمت 

  

  با آرزوي صحت و سالمتي                                                               

      

 ٢٥شکل 


