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  فراهم گردد. هاي نرم افزاري و سخت افزاري مربوطه به منظور استفاده از سامانه آموزش مجازي، بايد نيازمندي

چنانچه اساتيد محترم از لب تاپ براي ورود به كالس استفاده مي كنند حتما نسبت به  هاي سخت افزاري:مندينياز

كنند حتما از كامپيوتر براي ورود به كالس استفاده ميتاپ اطمينان حاصل كنند و چنانچه ميكروفن و اسپيكر لب  سالم بودن
  نسبت به تهيه ميكروفن و لب تاپ اقدام نمايند.

روي  برAdobe flash player و   Adobe connectنياز است كه نرم افزارهاي   :هاي نرم افزارينيازمندي

  نصب گردد. شما سيستم

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

  تفاده شما بايد دانلود و نصب شود.متناسب با سيستم مورد اس

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 

) شده و www.gonabad.ac.ir ارد سايت دانشگاه گناباد (به آدرس ود د به سامانه آموزش مجازي مي توانيجهت ورو
  . )١(شكل دوارد سامانه شوي )webinar.gonabad.ac.irاز لينك ورود به سامانه آموزش مجازي  (
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(شكل به صفحه اوليه هدايت مي شويدLogin در اين صفحه با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور و كليك بر روي دكمه 
٢(.  

كالس مي توانيد ليست كالسهايي كه براي شما تعريف شده را مشاهده مي كنيد كه  my meetingsدر قسمت  
   .)٣(شكل موردنظر خود را انتخاب كنيد و روي آن كليك كنيد

  

  

   ).٤با كليك بر روي هر كالس، قبل از ورود به آن با صفحه زير روبرو خواهيد شد(شكل 

 ٢شکل

 ٣شکل
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را زده و  open Adobe connectبر روي سيستم نصب شده، گزينه  Adobe connectبا فرض اينكه قبال نرم افزار 
  صبر مي كنيم تا به محيط اصلي نرم افزار وارد شويم.

  بايد مد نظر اساتيد محترم قرار گيرد:  Adobe connectنكات كليدي كه قبل ازشروع آموزش نرم افزار 

  دلخواه كه بر روي سيستم خود نصب كرده ايد عي كنيد از يك نرم افزار ، ستهيه فيلم كالس بوديدچنانچه مايل به
مي باشد كه لينك دانلود  ocamو چنانچه نرم افزاري مدنظر نداريد پيشنهاد ما استفاده از نرم افزار  نماييداستفاده 

هاي (خواهشمند است بنا به سياستگذاشته شده است. دانشگاهدر سايت )https://bit.ly/uogWebinar(آن 
  )استفاده نگردد. Adobe connectحتمالي پيش رو، به هيچ عنوان از ضبط خودكار نرم افزار دانشگاه و مشكالت ا

  :ocamضبط فيلم و عكس از دسكتاپ  ( آموزش استفاده از نرم افزار        

انتخاب   full screenكليك نموده و اندازه صفحه را  resizeپس از اجراي نرم افزار، بر روي گزينه   .١
 . يا به صورت دستي صفحه خود را بزرگ كنيد نماييد

و شروع به تدريس كالس نماييد، سپس در انتهاي كالس  زدهرا Record جهت گرفتن فيلم ابتدا دكمه  .٢
 را بزنيد. stopكليد 

 براي گرفتن فيلم برنامه بايد فعال باشد و پنجره آن را به پايين بياوريد(مينيمايز نماييد) و نبنديد. .٣

 )قابل استفاده مي باشد. openبعد از اتمام كالس فايل مربوطه از قسمت  .٤

سوال يا مشكلي دانشگاه،  كانالو مشاهده فيلم آموزشي بارگزاري شده در  ، pdfدرپايان مطالعه كامل فايل چنانچه 
 تماس حاصل فرمائيد: هاي ذيلبا شماره داشتيد

  ١٤٠داخلي (٠٥١-٥٧٢٢٩٨٠٢ و ٠٥١-٥٧٢٢٩٧٠١-٣ :ه با شماره تماسدر دانشگارستقمواحد فناوري اطالعات( 

  :٠٩٣٧٢٧٥٠٩٩٠خانم مهندس معتمدي  
 ٠٩١٥٩٣٤٥٠٩٦باقري:  آقاي مهندس 

  :٠٩١٥١١٨٨١٣٧آقاي مهندس ابراهيمي 

  

 ۴شکل
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 ٦ شکل

   :Adobe connect آموزش مجازي افزارنرم

كه با زدن دكمه ضربدر پنجره  داده مي شودنمايش ار هنماي نرم افزابتدا را درمحيط نرم افزار شدن به وارد  از بعد
  )٥راهنما را مي بنديم.(شكل 

 و اولين كاري كه قبل از شروع تدريس بايد نمودمشاهده محيط اوليه نرم افزار را  توانراهنما مين پنجره بعد از بست
براي اينكه بتوانند صداي اساتيد را  انشجوياند .تا اينكه آيكن مربوطه سبزرنگ شود مي باشدانجام داد روشن كردن ميكروفن 

  .)٦(شكل  .(باشد نرم افزار فعال كرده بايست استاد گزينه ميكروفن را در قسمت بااليمي داشته باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۵شکل 



 راهنماي سامانه آموزش مجازي(ويژه اساتيد)

۵ 
 

در قسمت را توانيد نام دانشجوياني كه در كالس حضور دارند مي Attendeesدر بخش  ٦در شكل شماره 
Participants همچنين نام استاد را در قسمت  وHosts مشاهده نماييد.  

  از چند بخش تشكيل شده است كه با هم مرور مي كنيم. Adobe connectنرم افزار 

  :Shareبخش 

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

سيستم خود را براي  Desktop يدانتخاب شود مي توان Share My Screenدر صورتي كه گزينه در اين قسمت 
   .)٨ شكلمانند (اشتراك بگذاريددانشجويان به 

 ٧شکل 

 ٨شکل 
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، كافي است در گذاشتبه اشتراك  و غيره را PDF اسنادي مانند انتخاب شود ميتوان  Share Documentاگر گزينه 
و در صورتي كه فايلي  نمودهرا انتخاب  دياهدي كه از قبل آپلود كردفايل هاي اسنا Uploaded Filesپنجره باز شده از قسمت 

 بگذاريدن را به اشتراك ود را آپلود كرده و آفايل مورد نظر خ Browse My Computerاز قسمت  يدتوانمي دايهرا آپلود نكرد
  .)٩مانند شكل (

را فعال كرده  Drawاز قسمت باالي نرم افزار گزينه  يدتوانمي گذاريدببه اشتراك را اسنادي  Shareدر قسمت  هچنانچ
را انتخاب  Stop Sharingگزينه  يدتواننمايش اسناد خود مي، همچنين براي به پايان دادن دار ابزار براي ترسيم داشته باشينوو 

  )١٠شكل (.دكني

  

 ٩شکل 

 ١٠شکل
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آن ابزار  چپكه در سمت  نموداز وايت برد نرم افزار استفاده  توانمي، Share Whiteboardينه زگ در صورت انتخاب
ت از قلم نوري استفاده شود.(شكل بهتر اس براي تدريس به واسطه ي اين قسمت ،تدريس موجود مي باشد هاي مورد نياز براي

١١(              

  

  : Videoبخش 

صوير خود استفاده كرده و ت از دوربين سيستم يدتوانار ميزدر قسمت باالي نرم افآن  كنيآردن در اين بخش با فعال ك
 ش را براي Videoقابليت استفاده از كه  را دانشجويياگر يا  و براي دانشجويان به اشتراك بگذاريد Videoرا در قسمت  خود

شود. نكته مهم در اين بخش نمايش داده  Videoدانشجو در بخش آن ه كرده و تصوير تواند از آن استفادد مييفعال كرده باش
تنها  ،با روشن نمودن اين امكان بلكهتصوير براي دانشجويان ارسال نمي شود  webcam نمودن ناين است كه صرفا با روش

 در صورتي كه استاد بخواهد تصوير را به اشتراك بگذارد بايد بر روي لذابود تصوير استاد براي خودش قابل نمايش خواهد 
  )١٢(شكل  .نيز كليك نمايد Video در بخش start sharing يگزينه
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  : Chatبخش 

 نيز متني را تايپ كرده و ارسال نمايد و هم چنين مطالب وارد شده توسط دانشجويان را دتوان مي استاد قسمتدر اين 
آن تنظيمات ا كليك بر روي ب توانكه مي وجود دارد  Pod Optionدر بخش چت قسمتي به نام  هم چنين .مشاهده نمايد

 پيام ارسال كرديك شخص خاص  ن بهمي توا Start Chat Withاز قسمت  به عنوان مثال .دادتغيير  نيز قسمت چت خود را
  )١٣.(شكل را تغيير دادخود  Chatاندازه متن بخش  Text Sizeاز قسمت يا 

 ١٢ شکل

 ١٣شکل 
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  : Attendeesخش ب

همچنين نام استاد را  و Participantsدر قسمت را توانيد نام دانشجوياني كه در كالس حضور دارند ميدر اين بخش 
را در  ميكروفن ،دانشجويي به طور خصوصي صحبت كند با مي توانداستاد عالوه بر اين  .مشاهده نماييد Hostsدر قسمت 

 Shareاسناد و مدارك  يرايش قابليت و ،فعال نمايد با وي براي ارتباط تصويري را دانشجو دوربين يا اينكه ،اختيار او قرار دهد
ه يك ارائه دهنده كالس تبديل فعال نمايد از جمله اينكه دانشجو را ب ويژگي هاي ديگري را اينكه و يا شده را به دانشجو بدهد

تواند هر كدام مي ز داخل منوچپ باز شود و ا و سمتكليك كرده تا من بخواهدبر روي نام دانشجويي كه  استاد براي اينكار. كند
  )١٤ (شكل .نمايد رابرايش فعال هاويژگي از

  

  : Meeting يمنو

ست با توجه به سيااست كه  End Meeting و Record Meetingگزينه هاي مربوط به  ،اين منومهم  هايبخشتنها 
 مي توانيد از نرم افزار معرفي شده در سايت دانشگاه ترجيحاو  خودداري گرددضبط صداي اين قسمت هاي دانشگاه از امكان 

  . نماييداستفاده  براي اين منظور

 به كالس پايانو  كليك نماييد گزينهبر روي اين اين بايد در پايان كالس مي باشد كه  End Meeting بعديگزينه 
را ببنديد تنها كالس براي شما بسته خواهد شد و دانشجويان  Adobe connect ،گفتني است در صورتي كه تنها پنجرهدهيد

  )١٥ (شكل.چنان در كالس منتظر خواهند بودهم

  

  

  

 ١٤شکل 
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  :Layout يمنو

نرم افزار را بخش هاي مختلف چينش  ما مي دهد كه بتوانيدشاست كه اين امكان را به  Layout، منوي منوي بعدي
  )١٦ .(شكل تغيير دهيد

  

  

 ١٥شکل 

 ١٦ شکل
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  :Pods يمنو

  :پرداخته مي شودآن  توضيح بهدر اينجا كه  استن منوي نرم افزار تريمهم  Podsمنوي  توان گفت تقريبا مي

شده جديدي را اضافه  Shareصفحه  ما مي دهد كه بتوانيدشبه دارد اين امكان را  نام Shareاولين قسمت آن كه 
  )١٧.(شكل كليك كنيد Add New Share، كافي است روي گزينه كنيد

  

  

، كافي است بر بنويسيد را براي كالس يادداشت يا نكته مهمي دهد كه بتوانيدما ميشبه  اين امكان را Noteقسمت 
همزمان تا اينكه  مطلب مورد نظر خود را تايپ كنيدكليك كنيد و پس از باز شدن پنجره مربوطه،  Add New Notesروي 

  .)١٨(شكل نمايش داده شود نيز براي دانشجويان

  

 ١٧شکل 



 راهنماي سامانه آموزش مجازي(ويژه اساتيد)

١٢ 
 

  

  .را فعال يا غير فعال كنيد Chatو يا  Attendees ،Videoمانند  يهايبخش ن در اين منو مي توانيدنيهمچ

را بين دانشجويان  فايلي ره كنيم كه به وسيله آن مي توانيداشا Filesقسمت  به توانهاي مهم اين منو نيز مي از قسمت
وقتي پنجره  .)١٩(شكل نيدكليك ك Add New Files Shareكافي است بر روي گزينه براي اينكار ، اشتراك بگذاريد به

File ي روي گزينهبراي دانشجويان دادن آن قرار كردن فايل خود و در دسترس  باز شد آنگاه براي آپلودUpload Files 
  .)٢٠شكل (كنيداضافه  Browse My Computerكليك كرده و فايل خود را در پنجره باز شده توسط گزينه ي 

  

 ١٨شکل 

 ١٩شکل
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 آدرس يدبتوان كه آوردفراهم ميمي باشد كه اين امكان را  Web Linksگزينه ي  Podsاز امكانات منوي  ريكي ديگ
 Add New Web Links، براي انجام اين كار كافي است كه گزينه رو براي دانشجويان به اشتراك بگذاريد اينترنتي سايت يك

  )٢١.(شكل را انتخاب نماييد

  

  

 ٢٠شکل 

 ٢١ شکل
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ي قرار دارد كه با كليك بر روي آن منويي باز مي باز شد گوشه سمت راست آن منوي Web Linksهنگامي كه پنجره 
  )٢٢.(شكل نماييد نتخابارا  Add Linkگزينه  بايد در آنشود كه 

  

مورد  براي سايت دلخواه يك ناممي بايست  URL Nameكه در بخش  وجود دارددو بخش  Add Linksپنجره  در
  )٢٣.(شكل آدرس سايت را وارد نماييد هست URL Pathبخش دوم كه و در وارد كنيد  نظر

 ٢٢شکل 

 ٢٣ شکل
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به پنجره  مشاهده خواهيد كرد كه لينك مربوطه كليك كرده و  OKروي گزينه  شدوارد پس از اينكه هر دو بخش 
Web Links توانند عمل ميكه  وجود دارد دانشجويان كه اين امكان براي اضافه شده استBrowse To و از  را انجام دهند

  .سيستم خود به سايت مربوطه وارد شوند

از دانشجويان را  خود سوال نظرسنجي كرده يابا استفاده از آن  دنام دارد كه ميتواني Pollبه نام  Podsقسمت ديگر منوي 
  )٢٤ .(شكلدكنيرا انتخاب  Add new pollبه منظور اين كار گزينه ي  ،بپرسيد

كه به عنوان مثال چند  را مشخص كنيد سوالتاننوع  در قسمت سمت چپ باال ميتوانيد Pollپس از باز شدن پنجره 
  )٢٥.(شكل نماييدخود را مطرح  والس نيز Questionدر قسمت  و باشد اسخ كوتاهپ اي يانهگزي

 ١۴شکل 

 ٢۵شکل 
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  )٢٦.(شكل نماييدتايپ را  سوال هاي مربوط به گزينه ميتوانيد Answersسپس در قسمت 

را انتخاب  Open يگزينه بايستمي نمايش باشد براي دانشجويان قابلاين سوال سوال براي اينكه  نمودن بعد از تايپ
  )٢٧ .(شكلدكني

  

 ٢۶شکل 

 ٢٧شکل
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را بين دانشجويان پرسش و پاسخ  طرح دآن ميتواني مي باشد كه به وسيله Q&Aگزينه ي  اين منو آخرين قسمت 
. در اين قسمت مي توانيد به پنجره آن نمايان گرددكليك كرده تا  Q&Aكافي است روي گزينه  براي اين كار ،دداشته باشي

پاسخ را اينكه يا  يدخود دانشجو بفرست جود دارد كه پاسخ هر دانشجو را برايو اين امكان نيز و ن پاسخ دهيداسواالت دانشجوي
ديگري دانشجوي و حتي اين امكان براي استاد وجود دارد كه بخواهد سوال دانشجويي را به  كنيدسال ار به همه دانشجويان

  )٢٨.(شكل ارجاع دهد و از وي تقاضاي پاسخ نمايد

  

  با آرزوي صحت و تندرستي                                                     
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