
 درس مجازی کالس برپایی راهنمای

 دانشگاه صنعتی قم محترم اساتیدبا سالم خدمت 

کالسهای آموزشی آنالین را انتخاب کنید ، پنجره مربوط به کالس های مجازی ابتدا در صفحه اصلی دانشگاه  برپاییبرای 

(https://www.qut.ac.ir/fa/education/el) 

 

  :پیش نیاز های مورد نیاز

از طریق لینک  را این ابزار .نیاز دارید Adobe Connect کالسهای آموزشی آنالین به نرم افزار برپاییبرای  -

http://dll1.pakitadmins.com/downloads/ac.exe  کالس یا از وب سایت دانشگاه )منوی و

 .و نصب نماییدکالسهای آموزشی آنالین( دانلود  مجازی در صفحه

از طریق ، این نرم افزار را adobe flash playerنرم افزار و یا آپدیت نبودن در ضمن در صورت نصب نبودن  -

سایت دانشگاه )منوی کالس مجازی در صفحه کالسهای آموزشی آنالین( دانلود و نصب  یا از وب لینک های زیر

 نمایید.

o  دانلودadobe flash player  برای مرورگرInternet Explorer 

o  دانلودadobe flash player  برای مرورگرMozilla Firefox 

o  دانلودflash player adobe  برای مرورگرGoogle Chrome 

 است( soft98.ir)پسورد فایل ها 

یا  Google Chrome یا Internet Explorer هایمرورگر آپدیت سعی کنید از آخرین نسخه های -

Mozilla Firefox .استفاده کنید 

  نیاز های مورد نیاز نصب شده است.بدین ترتیب پیش 

https://www.qut.ac.ir/fa/education/el
http://dll1.pakitadmins.com/downloads/ac.exe
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.330.ie.rar?1582921078
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.330.firefox.rar?1582921078
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.330.PPAPI.rar?1582921078


 از منوی کالس های آموزشی بعد از انتخاب دانشکده ارائه دهنده درس، درس مورد نظر خود را انتخاب کنید. اکنون

 را انتخاب و Registered User گزینه حاال در این مرحله از شما خواسته میشود تا اگر حساب کاربری در کالس دارید،

را از اداره انفورماتیک  نام کاربری و پسورد ) .را بزنید Enter Room سپس گزینه و و پسورد خود را وارد کنید نام کاربری

 دانشگاه صنعتی قم دریافت کنید(

 

 

 

 

 

 



را انتخاب   Open in Applicationالبته ممکن است که پنجره زیر برای شما نمایش داده شود که شما می بایست گزینه 

 را نیز فعال کنید. Remember my choice in this browserکنید و تیک گزینه 

 

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

 

 

 



  و دانشجویان منتظر اجازه ورود شما به کالس هستند. راه اندازی شده است. شما مورد نظر حاال کالس

مالحظه  ی شوداستفاده بهتر از نرم افزار نمایش داده می شود، که پیشنهاد مراهنمایی و البته بعد از ورود چند صفحه برای 

 بفرمایید.

 

و بعد   meeting ضروری است که از صحت عملکرد میکروفن و بلندگوی سیستم خود مطمئن شوید. بدین منظور از منوی

 به تست میکروفن و بلندگو بپردازید. Audio setup wizardبا انتخاب گزینه 

دقت ) از طریق آیکون های آن در منوی باالی برنامه استفاده نمایید. و وبکم نهایت به منظور فعال سازی میکروفون و اسپیکردر 

 آیکون های میکروفون و اسپیکر می بایست سبز رنگ باشند(کنید که 

 



 نکات مهم:

 د(از میکروفن و هندزفری لپتاپ استفاده نکنی همزمان هنگام تدریس از میکروفن و هندزفری مجزا استفاده کنید.) -

و استفاده آن  را به راحتی باز میکند adobe connectنسخه تحت وب   Internet Explorerمرورگر  -

 .پیشنهاد می گردد

 امکانات نرم افزار:سایر

 Filesبعد انتخاب گزینه  و  Podsانواع فایل ها برای دانلود دانشجویان از طریق منوی قابلیت به اشتراک گذاری  -

در حال اجرا  خاص  applicationدانشجویان و حتی نمایش یک برای سایر  استاد صفحه دسکتاپقابلیت نمایش  -

 share my screenاز طریق گزینه 

 .  record meetingو بعد انتخاب گزینه meeting کالس آموزشی از طریق منویمحتوای قابلیت ضبط  -

بدین گذاشت.  به اشتراک وآفالین کالس می توان فایل آنرا برای دانشجویان بصورت آنالین بعد از پایان ضبط فیلم -

صفحه مدیریت  manage meeting informationو بعد انتخاب گزینه meeting منظور از طریق منوی 

 کالس در مرورگر باز می شود.

o   : در صفحه 1اشتراک گذاری آنالین .manage meeting information زینه گrecording  

سطح دسترسی به . 3. سپس در جدول باز شده عالمت تیک فیلم مورد نظر را فعال کنید. 2را انتخاب کنید. 

تغییر دهید )انتساب یک پسورد   publicبه  privateاز سطح  Access Typeفیلم را از طریق گزینه 

 URL for بعد لینک ویدیوو . در نهایت روی نام درس کلیک کرده 4روی فایل اختیاری است( 

Viewing: .را به دانشجویان اعالم کنید 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



o  :در صفحه 1اشتراک گذاری آفالین .manage meeting information  گزینهrecording  

مربوط به فیلم مورد نظر را کلیک و   Action. سپس در جدول باز شده بر روی گزینه2را انتخاب کنید. 

را انتخاب نمایید.در پنجره نمایش داده شده می بایست کل ویدیو پخش شود  make offlineبعد گزینه 

 کردن فایل آفالین آن در کامپیوتر شما ذخیره می شود. saveبا و در نهایت 

 

 

 فناوری اطالعات

 دانشگاه صنعتی قم           


