راهنمای استفاده از کالسهای درس مجازی
با سالم خدمت دانشجویان عزیز دانشگاه صنعتی قم
برای شرکت در کالس های مجازی ابتدا در صفحه اصلی دانشگاه  ،پنجره مربوط به کالسهای آموزشی آنالین را
انتخاب کنید ()https://www.qut.ac.ir/fa/education/el

پیش نیاز های مورد نیاز :
 برای شرکت در کالسهای آموزشی آنالین به نرم افزار  Adobe Connectنیاز دارید .این ابزار را ازطریق لینک  http://dll1.pakitadmins.com/downloads/ac.exeو یا از وب سایت
دانشگاه (منوی کالس مجازی در صفحه کالسهای آموزشی آنالین) دانلود و نصب نمایید نمایید.
 در ضمن در صورت نصب نبودن و یا آپدیت نبودن نرم افزار  ،adobe flash playerاین نرم افزار رااز طریق لینک های زیر یا از وب سایت دانشگاه (منوی کالس مجازی در صفحه کالسهای آموزشی آنالین)
دانلود و نصب نمایید.
 oدانلود  adobe flash playerبرای مرورگر Internet Explorer
 oدانلود  adobe flash playerبرای مرورگر Mozilla Firefox
 oدانلود  adobe flash playerبرای مرورگر Google Chrome
(پسورد فایل ها  soft98.irاست)
 سعی کنید از آخرین نسخه های آپدیت مرورگرهای  Google Chromeیا  Mozilla Firefoxاستفادهکنید.

بدین ترتیب پیش نیاز های مورد نیاز نصب شده است.
اکنون از منوی کالس های آموزشی بعد از انتخاب دانشکده ارائه دهنده درس ،درس مورد نظر خود را انتخاب کنید.
حاال در این مرحله از شما خواسته میشود تا اگر حساب کاربری در کالس دارید ،گزینه  Registered Userرا
انتخاب و نام کاربری و پسورد خود را وارد کنید ،در غیر این صورت گزینه  Guestرا انتخاب کنید ،نام کاربری
برای خود تعریف کنید و در کادر مقابل ، Nameنام را وارد و سپس گزینه  Enter Roomرا بزنید.

البته ممکن است که پنجره زیر برای شما نمایش داده شود که شما می بایست گزینه Open in Application
را انتخاب کنید و تیک گزینه  Remember my choice in this browserرا نیز فعال کنید.

در صورت نمایش یکی از پیام های زیر بسته به مرورگر خود گزینه های مشخص شده را انتخاب کنید.

حاال کالس مورد نظر در کامپیوتر شما راه اندازی شده است .اگر کالس آغاز شده باشد ،استاد ورود شما را تایید
میکند ،در غیر این صورت شما در کالس (اتاق انتظار) منتظر میمانید ،تا ورود شما توسط استاد تایید شود.

وقتی استاد حضور شما در کالس را پذیرفت ،شما میتوانید در کالس حضور داشته باشید و از کالس بهره ببرید.

البته بعد از ورود چند صفحه برای راهنمایی و استفاده بهتر از نرم افزار نمایش داده می شود ،که پیشنهاد می شود
مالحظه بفرمایید.

ضروری است که از صحت عملکرد میکروفن و بلندگوی سیستم خود مطمئن شوید .بدین منظور از منوی
 meetingو بعد با انتخاب گزینه  Audio setup wizardبه تست میکروفن و بلندگو بپردازید.
در نهایت به منظور فعال سازی میکروفون و اسپیکر از طریق آیکون های آن در منوی باالی برنامه استفاده نمایید.
(دقت کنید که آیکون های میکروفون و اسپیکر می بایست سبز رنگ باشند)

فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی قم

