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 نصب نرم افزارهای مورد نیاز و اطمینان از صحت عملکرد آنها –الف 

 جهت ورود به کالس آنالین شامل موارد زیر می باشد: استادسیستم   نیازمندیهای نرم افزاری

 پالگین آن که می توانید از لینک های زیر دانلود و نصب نمایید.مرورگر موزیال و نصب و فعال سازی 

 دانلود مرورگر موزیال: -1

 مگابایت( 48) الیمرورگر موز بیتی 32دانلود نسخه 

 مگابایت( 49) الیمرورگر موز بیتی 64دانلود نسخه 

 :ریدانلود فلش پل -2

 مگابایت( 20) الیمرورگر موزفلش پلیر دانلود  

 کیبورد فارسی:دانلود  -3

 بایت(کیلو 250) کیبورد فارسی دانلود 

، فایلها را از حالت فشرده خارج کرده و اقدام به نصب مرورگر موزیال نموده و برای پس از اتمام دانلود

را )در صورت اجرا بودن( بسته و سپس افزونه را نصب مرورگر موزیال ابتدا  نیز پالگین فلش پلیرنصب 

 .کنید

 موزیالسازی پالگین فلش پلیر در مرورگر  فعال

عالوه بر آن ) را تایپ کنید about:addons و سپس در کادر درج آدرس عبارت اجرارا  موزیالابتدا مرورگر 

 (.را نیز جهت مراجعه به مسیر فوق بفشارید Ctrl + Shift + A توانید کلیدهای ترکیبی می

مراجعه کرده و سپس افزونه مربوط  Plugins در صفحه جدید گشوده شده، ابتدا از بخش سمت چپ به سربرگ

 .را از طریق فهرست پیدا کنید "Shockwave flash" به

 Always" گزینه آنبر روی منوی کشویی موجود در سمت راست افزونه یک مرتبه کلیک کرده و پس از 

Activate" ، .صفحه فعلی را بسته و سپس مرورگر را اننتخاب نمایید تا پالگین نصب شده مرورگر فعال شود

 .را مجدداً اجرا کنید موزیال

http://jz.ac.ir/uploads/majazi/Mozilla.Firefox.75.0.EN.x86.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/Mozilla.Firefox.75.0.EN.x86.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/Mozilla.Firefox.75.0.EN.x64.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.firefox.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.firefox.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/persian-keyboard.zip
http://jz.ac.ir/uploads/majazi/persian-keyboard.zip
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 یالدر مرورگر موز ریفلش پل نیپالگ یساز فعال

  :فلش شدناجرا اجازه 

    در نوار آدرس آیکون پالگین را مشاهده خواهید کرد و با انتخاب گزینه کالساز  استفاده از این پس هنگامی 

Allow and Remember  به سایت اجازه اجرا کردن فلش را خواهید داد. 

 

 اجازه اجرا شدن فلش
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 طریق آدرس دریافتی و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود وارد کالس یا جلسه شوید.ابتدا از 

 

 :باشد محیط کالس را مشاهده مى نمایید که شامل بخش های زیر می شده و ردوا به کالس آنالین لوگینپس از 

 

 کالس  طیمح

 نوار ابزار -1

 (webcam)ویدیوپنجره  -2

 (Attendees)شرکت کنندگان پنجره -3

  (Notes)ها ادداشتی پنجره -4

 (Chat)یمتن یگفتگو پنجره -5

 (Files)ها لیفا پنجره -6

 (Share)ها یاشتراک گذار پنجره -7
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 نوار ابزار  -1

، اسپیکر، میکروفون، دوربین و نمایش وضعیت می باشد. که  به   meetingنوار ابزار شامل منوهای مختلفی از جمله 

 ترتیب به شرح آنها می پردازیم.

 

 

 نوار ابزار 

  Meeting  کالس منوی –الف 

 .استفاده می شود آنبه منظور بررسی عملکرد صحیح میکروفن و اسپیکر از اولین منو نوار ابزار از سمت چپ که 

 

 

 و اختتام کالس  کریو اسپ کروفنیم حیعملکرد صح یبررس

 

شرکت کنندگان در ن قبل از شروع کالس از مهمترین اقداماتی است که واطمینان از عملکرد صحیح اسپیکر و میکروف

با کلیک بر روی گزینه که و همچنین اعالم اختتام کالس در پایان کالس توسط استاد   انجام دهند.می بایست  کالس
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end meeting  .جهت تست اتصال صوت از گزینه حتما باید انجام شود meeting در نوار ابزار گزینه ی Audio 

Setup Wizard را بزنید و در پنجره بازشده بر روی next کلیک نمایید. 

 

 

 ست صوتت

، از سمت سامانه بصورت  دیینما کیکل Play Sound یدر پنجره باز شده بر رو مرحله اول )تست پخش صوت( :

 .دیینما کیکل Next یگردد و در ادامه بر رو یشما پخش م یبرا یصوت یشیآزما

 

 ست صوتت
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 .کلیک نمایید next در این مرحله میکروفون خود را انتخاب نمایید و سپس بر روی دوم )انتخاب میکروفون(: مرحله

 

 ست صوتت

صوتی را نشنیدید ، اسپیکر خود را با پخش فایل صوتی از داخل رایانه بررسی نمایید و در  در این مرحلهدر صورتی که 

صورتی که اتصاالت شما از داخل رایانه بررسی گردید و بدون مشکل بود، بطور کامل مرورگر خود را بسته و آخرین نسخه 

 .نرم افزار های مورد نیاز را نصب نمایید و دوباره وارد سامانه شوید

کلیک نمایید و صدای خود را جهت تست ضبط نموده،  Record سوم )ضبط و پخش صوت(: در این مرحله بر روی رحلهم

 .، سامانه ،صدای شما را پخش خواهد نمود Play Recording در انتها صدای خود را با کلیک بر روی

 

 ست صوتت

نمایید و از برنامه های داخلی ویندوز میکروفون  در صورتی که صوت شما ضبط و یا پخش نشد ، اتصاالت خود را بررسی

 .خود را تست نمایید
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تمامی صوت هایی که در محیط کالس در حال پخش می  Test Silence (: با کلیک بر رویآخر)تست سکوتمرحله 

 .باشد قطع می گردد

 

 تست صوت 

 

 ست صوتت

 

 : layouts  چیدمان منوی – ب

به منوی چیدمان است که تنظیمات مربوط به الگوهای نمایش در آن قرار دارد  که منو نوار ابزار از سمت چپ  دومین

ی می باشد که در نوار سمت راست مشاهده همکارو  گفتگوی، اشتراک گذاروصورت پیش فرض دارای سه الگوی نمایش 

 می نمایید.

از نباشد، لذا استاد میتواند در طول یک جلسه آنالین بعضی از پنجره ممکن است نمایش تمام پنجره در بعضی از زمان ها نی

،  یطرح الب کی دیتوان یبه عنوان مثال ، مویا جابجا کند و یا یک طرح جدید متناسب با نیاز خود ایجاد کند.   ها را مخفی 

  .دیکن جادیطرح پرسش و پاسخ ا کیو  شیطرح صفحه نما کیطرح ارائه ،  کی،  یطرح معرف کی
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 جادیا نهیگز یاز فهرست طرح بند ای دیکن کینوار طرح کل ینماد به عالوه در انتها ی، رو دیطرح جد کیافزودن  یبرا

طرح  کی ای دیشروع کن یمرحله خال کیبا  دیتوان یشروع م ی. برادیرا انتخاب کن creat new layout ... دیطرح جد

 .دیکن کیکل OK یو بر رو دینام بده کی. به آن دیکن یموجود را کپ

با موس  کوچک  ریتصو یکه رو یدر نوار طرح زمانکه   "x" یکردن بر رو کیطرح با کل کیحذف  یراه برا نیعتریسر

و بدون  یاصل یها دمانیخود در چ کالسمجدد  میتنظ ی. برادیکن کیکل دیتوان یمقرار میگیرید نمایش داده می شود 

 .دیکن کیلها ک نهیاز فهرست گز  reset layoutsها  دمانیچ گردانیباز نهیگز یخود ، رو یحذف محتوا

 

 

 آن  ماتیتنظ یبه همراه منو دمانیابزار چ

 : pods پنجره ها منوی – پ

 در آن قرار دارد.ها  پنجرهاست که تنظیمات مربوط به  پنجره هامنوی منو نوار ابزار از سمت چپ  ومینس

به اشتراک گذاشتن  یبرا دیتوان یمختلف م پنجرهشوند. از  یم انجام  پنجره قیعملکردها از طر، تمام این نرم افزاردر 

 .دیاستفاده کن گریها و موارد د لیفا یها ، به اشتراک گذار یخود ، نشان دادن وب کم ، گپ زدن ، نظرسنج شیصفحه نما

نمایش بر ظاهر و  یجلسه ، شما کنترل کامل استاداندازه داد. به عنوان  رییمکان داده و تغ رییتوان تغ یرا م  پنجرهاز  کی هر

 کیگوشه را کل یاز دسته ها یکیاندازه ،  رییتغ ی. برادیو آن را رها کن دیبکش پنجره را کی ی. به سادگدیجلسه دار کالس

 کند. یعامل شما کار م ستمیس یپنجره رو کیمانند  قاًیدق نی. ادیبکش وکرده 

کند ، اما  یم رییمورد استفاده شما تغ پنجرهفهرست بر اساس نوع  نیها است. ا نهیگز یمنو یدارا نیهمچن پنجره هر

کند فقط آن را از  یآن را حذف نم یمحتوا ای پنجره نیاستفاده کرد. ا پنجرهکردن  یمخف یتوان از آن برا یم شهیهم

 کند. یخارج مصفحه نمایش 
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صفحه در نوار برنامه  یدر باال "Pods"پنهان شده ، از فهرست  پنجرهبازگرداندن  ای دیجد پنجره کیافزودن  یبرا

بر  دیتوان یم د،یباش و ... را داشته یصفحه نظرسنج نیچند ،یصفحه اشتراک گذار نیچند دیاگر خواست ای و. دیاستفاده کن

 .دینمائ کیمورد نظر کل نهیگز یرو

 دیتوان یکه م دیهست یو شما تنها کس دیدار یدسترس Pods یکه به منو دیهست یجلسه ، شما تنها فرد استادبه عنوان 

 .دیده هانداز رییرا جابجا کرده و تغ  پنجره

 

 پنجره ها  تیریمد

 

 : audio تنظیمات صوت منوی – ت

 است. یصوت  ماتیتنظمنوی منو نوار ابزار از سمت چپ  چهارمین
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 اسپیکر  – د

زمان قطع بودن به رنگ سفید و هنگام  فعال شدن  به رنگ سبز نمایش داده می شود.که از اسپیکر است که  آیکن 

  منوی باز شونده کنار آن میتوانید تنظیمات و قطع و وصل کردن صدا را انجام داد.

 

  کریاسپ یو قطع و وصل کردن صدا ماتیتنظ

 میکروفون:  – ه

میتوانند با انتخاب برای استفاده از میکروفون  طالب مشاهده نیست.به صورت پیش فرض برای طالب قابل  این آیکون

 . درخواست صحبت را داشته باشند منوی وضعیت از استاد از  گزینه

 

 

  کروفونیو قطع و وصل کردن م ماتیتنظ
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ممکن است  استاد کنار نام وی متوجه درخواست وی می شوند.    استاد و سایر حاضران در کالس با دیدن عالمت

برای وی فعال      درخواست وی را بپذیرد و امکان صحبت برای او را فعال کند. در این حالت در نوار ابزار گزینه

 .گردد تا بتواند تنظیمات الزم جهت اشتراک صدا و میکروفون خود را در کالس انجام دهد می

 

 اجازه صبحت در کالس  دییعدم تا ایو  دییتا

بالفاصله پس از   .میکروفون شرکت کننده وصل است و با تصمیم استاد میکروفون وی قطع خواهد شد استادپس از تایید  

 بر آنگاه .در کالس پخش گردد طلبهتا صدای تایید استاد آیکون میکروفون برای درخواست کننده نمایش دهده می شود 

می طلبه د. با کلیک روی آیکن مذکور رنگ آن به سبز تغییر یافته و یکلیک نمایروی آیکن ظاهر شده مربوط به میکروفن 

تواند مطالب خود را بیان نماید. الزم به ذکر است به محض انتخاب این گزینه پنجره کوچکی نمایش داده خواهد شد که 

یکروفون در نوار پس از فعال شدن م .را انتخاب نمایید "Allow" می بایست گزینهاجازه دسترسی به میکروفون است و 

 که شامل تنظیمات میکروفون می باشد. ابزار گزینه های دیگری نیز برای شما فعال می شود

برای جلوگیری از قطع وصل و شدن صدا یا اکو شدن صدا، پس از پایان صحبت خود مجدد روی این آیکون کلیک   :رتذک

 . نگرددنمایید تا صدای میکروفون شما در حین صحبت بقیه کاربران پخش 

در صورتی استاد و یا کاربری در کالس آنالین از گفتگوی صوتی استفاده نماید . آیکون میکروفون به صورت چشمکزن در 

.جلوی نام کاربری نمایش داده خواهد شد

 

 گفتگوی صوتی کاربر
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 دوربین )وب کم(:  – و

  به صورت پیش فرض برای طالب قابل مشاهده نیست. این آیکون

بالفاصله پس از تایید استاد آیکون ویدیو برای در این حالت  ویدیو طلبه ای را فعال کند کهدر صورت تمایل میتواند  استاد

 می تواند از آن استفاده نماید.خود در کالس  ریتصو یجهت اشتراک گذارطلبه نمایش داده می شود. که 

 

  ویدیو اشتراک و ماتیتنظ

دوربین خود را انتخاب   select Cameraبر روی آیکون وب کم کلیک می نماییم، سپس از منوهای باز شده از قسمت  

تصویر شما در سیستم خودتان نمایش داده میشود و با کلیک   Start My Webcamبا کلیک بر روی می نماییم. و سپس 

 و نمایش دسترسی اتصالبرای  سرورلطفا به  دوربین به دسترسیمجدد تصویر قطع می شود. در صورت درخواست اجازه 

 .داده شود

 

  دوربین به دسترسی اجازه

 Startکلیک بر روی بر روی گزینه  مشاهده می نمایید که با تصویر خود در پیش نمایش پنجره ویدیو  پس از دادن اجازه، 

Sharing   قابل مشاهده است.طالب تصویر ویدیو خود برای 
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 تغییر وضعیت در کالس  – ی

       .در این بخش چندین گزینه وجود دارد که در واقع تغییری در وضعیت فرد حاضر در کالس ایجاد می کند

 

 ابزارهای اعالم وضعیت 

 . درخواست صحبت در کالس را داشته باشند استاداز  Raise Hand میتوانند با انتخاب گزینه طلبه

در صورت تمایل میتواند درخواست وی را قبول کند در این حالت امکان صحبت کردن برای درخواست دهنده فعال  استاد

 . میشود و وی در صورت داشتن امکانات میتواند از این ویژگی بهره گیرد

یع نظر همچنین استاد ممکن است در کالس بخواهد یک نظرسنجی داشته باشد که در این نظرسنجی بتواند بسیار سر

یان طلبهشرکت کنندگان را مبنی بر موافقت یا مخالفت بداند وی میتواند این سوال را با صحبت کردن یا چت مطرح کند و 

اعالم کنند کلیه  away step یا Disagree یا Agree موافقت یا مخالفت یا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعیت

 . ود را از طریق این منو ثبت نمایندهمگی میتوانند نظر خ (و طلبه  استادافراد)

به کلیه کاربران و حاضران در کالسنمایش  view status Attended نتیجه نظر تمام افراد در بخش نمایش وضعیت 

 .داده میشود

تفاوت این امکان با نظرسنجی که در ادامه بیان خواهد شد در سرعت پاسخگویی و اعالم نتایج وهمچنین نمایش :نکته

 به تمامی کاربران استنظرات 
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 افراد در پنجره شرکت کنندگان  تیوضع شینما

تقاضا تسریع در امر آموزش یا کندتر شدن روال  طلبه ایدائم در حال درج متن باشند و  طالبممکن است در منو چت 

  SlowDown  و SpeedUp آموزش را داشته باشند در این حالت درخواست خود را بسیار سریع با انتخاب وضعیت

نتواند ان را مشاهده کند.  استاداعالم میکنند زیرا ممکن است تقاضای وی در پنجره چت پیامهای میان کاربران گم شود و 

 .به کلیه کاربران نمایش داده میشود طلبهدر بخش نمایش حاضران کنار نام  طلبهنمایش این درخواست وضعیت و 

 .ر مواقع نیاز افراد حاضر در کالس میتوانند بهره گیرندنیز د Applause و Laughter از دو وضعیت

 تدارک دیده شده است Clear Status جهت پاک کردن و خروج از وضعیت گزینه

 (videoپنجره ویدیو) -2

با   که توسط استاد مجوز پخش تصویر را دریافت نموده اند یطلبه هایبه منظور نمایش تصویر استاد و یا تصویر 

.قابل مشاهده استتصویر ویدیو خود برای طالب   Start Sharingکلیک بر روی بر روی گزینه 

 

  ویدیو ریتصو یپنجره اشتراک گذار
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 (Share)ها یاشتراک گذارپنجره  -3

 بین شرکت کنندگان در کالس مورد استفاده قرا می گیردموارد زیر به اشتراک گذاری از این پنجره برای 

 اشتراک گذاری اسنادبه  -الف

 کالس مجازی whiteboard به اشتراک گذاری -ب

 به اشتراک گذاری دسکتاپ استاد یا شرکت کنندگان در کالس -ج

 

 به اشتراک گذاری اسناد -الف

را داخل خود نرم افزار باز نموده و برای  Word و اسناد  Pdfمی توان فایل هایی مانند پاورپوینت، پنجره با استفاده از این  

 دیخود را شروع کن یو بارگذار دیشده را انتخاب کن یبانیپشت یقالبها فقطشرکت کنندگان کالس  نمایش داد. 

رد.ک یبارگذارمی توان را  fgash و  swf  pptx / pppt  ،pdf  ،mp4  ،pm3  ،flv  ،peg  ،png هایلیفا

 

 شونده جهت اشتراک  یبانیپشت یلهایفا
با فونت فارسی برخی اسناد پاورپوینت   Adobe Connect تنها نکته ای که باید به آن توجه داشت، عدم سازگاری نرم افزار

 .و ... می باشد که حتماً باید قبل از برگزاری هر جلسه کالس این مورد چک شود

، یک پنجره باز خواهد شد که استاد می تواند از Share Document  با کلیک بر روی گزینه اسناد یبه اشتراک گذاربرای 

 طریق آن فایل مورد نظر خود را جهت نمایش انتخاب کرده و یا از فایل های آپلود شده قبلی استفاده نماید. 
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 ها  یپنجره اشتراک گذار

 .های سیستم انتخاب نمودمی توان یک فایل را جهت نمایش از فایل  Browse My Computer با کلیک بر روی

 

 اشتراک  یبرا ستمیاز س لیانتخاب فا
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 اشتراک یبرا ستمیاز س لیانتخاب فا

داخل کالس باز شده است و در حال نمایش می باشد. با  Pdf همانگونه که در تصویر نیز مشاهده می فرمایید، یک فایل

، پیمایش بین صفحات و اسالیدهای یک فایل، Rotationکردن،  Zoom می توان کارهایی مانند استفاده از ابزارهای پایین

.کردن فایل را انجام داد Full Screen تنظیم عرض سند با صفحه و

 

  pdf لیفا کی یاشتراک گذار



برخط ویژه پشتیبانها و اساتیداز کالسها و جلسات استفاده  یریتصو یراهنما   
 

19   جامعه الزهراء –فناوری اطالعات 
 

، محتوای فایل ها برای شرکت کنندگان در کالس خواناتر بوده و بهتر می توان از ابزارهای نرم افزار  Full Screen در حالت

هستند که اولی برای اشاره به محل  پنجره دوتا از ابزارهای کاربردی این Draw و pointer استفاده کرد. به عنوان مثال، 

ط، نوشتن متن بر روی فایل و انتخاب بخش هایی از خاصی از یک صفحه و دومی برای رسم اشکال مختلف، رسم خطو

را به  Share می توان محیط Stop Sharing یک صفحه مورد استفاده قرار می گیرند. در نهایت با کلیک بر روی دکمه

 .قرار دارد نییدر سمت چپ پا نتیپاورپو دیاسال ابزارهای مدیریت .حالت اولیه بازگرداند

 

  نتیپاورپو لیفا کی یاشتراک گذار

 ابزارهای مدیریتو استفاده از  دنیقادر به د استادشود، اما فقط  یداده م شیهمه نما ی، برااسناد و انتشار یریاز بارگ پس

 خواهند بود.

 :کالس مجازی whiteboard به اشتراک گذاری -ب

  Share  Document قابلیت، تا حد زیادی مشابه Adobe Connect در کالس مجازی whiteboard تخته سفید یا

  .را در مشاهده می فرمایید whiteboardمی باشند. در تصویر زیر،  pointer و  Draw Toolsبوده و دو ابزار اصلی آن، 
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 آن  یو ابزارها دیتخته سف

مشاهده می تایپ نمود. در تصویر نیز  whiteboard ، متن دلخواه را داخلText همچنین می توان با استفاده از ابزار

 .می توان اندازه، رنگ و نوع فونت متن را انتخاب نمود Text فرمایید که با انتخاب ابزار

 : به اشتراک گذاری دسکتاپ -ج

را قبل از ورود به کالس نصب  Adobe Add-in افزونهاین قابلیت در صورتی برای استاد کالس فعال خواهد بود که  

 .مجازی شود نموده باشد و از طریق آن وارد کالس

 

 دسکتاپ  یبه اشتراک گذار
 طلبهدر غیر اینصورت با پیغامی مشابه آنچه در زیر مشاهده می فرمایید، مواجه خواهد شد. با استفاده از این قابلیت، استاد یا 

 .یا پنجره خاص خواهد بود Application مجاز، قادر به نمایش کل دسکتاپ خود یا یک
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 اسناد  یاشتراک گذاربه در  خطا عدم  غامیپ

آیکون سمت راست باالی جهت جابجایی بین فایلهایی که به اشتراک گذاشته شدند و یا تخته سفید و سایر موارد از قسمت 

 مطابق تصویر زیر اقدام نمایید.  shardپنجره اشتراک گذاری و سپس گزینه 

 

 شته شدهبه اشتراک گذا یلهایفا شینما ییجابجا
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 (Attendees)شرکت کنندگانپنجره  -4

که شامل سه نمایش داده می شود.  طالباعم از استاد و و اسامی آنان در این بخش لیست افراد حاضر در کالس 

 :گروه کاربری می باشد

  ناظران و فنی کارشناسانآموزش،  کارشناساناساتید،  (Host) : مدیرانگروه  –الف

کامل کالس اعم از شروع و پایان کالس ها، صدور اجازه دسترسی به صوت به کاربران، اخراج کاربران و .... از  مدیریت

 از کاربری و نمایید عوض را کالس حاضرین وضعیت تواند می کالس استاد تنها و باشد می استاد کاربران  دسترسی های

 .نمائید منتقل دیگر گروه به گروه یک

  تادیاراس  (Presenters) :دهندگانارائه  گروه –ب

   .فایل ها، محیط اشتراک گذاری ، صوت از دسترسی های کاربران ارائه دهنده می باشد مدیریتکنترل کالس اعم از 

 )طالب Participants  :(شرکت کنندگانگروه  -ج

گذاری، شنیدن صوت  دانلود فایل، مشاهده محیط اشتراک حضور درکالس، گفتگوی متنی بصورت عمومی و خصوصی،

 .کالس گفتگوی صوتی از دسترسی های کاربران این بخش می باشد استادکالس، شرکت در نظرسنجی و درصورت اجازه 

 

 شرکت کنندگان  یخصوص ستیحضور با ل یریگیپ

 .نمایش داده خواهد شد "Participants" در بخش طلبهو نام  "Host" نام استاد در بخش
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 ها  ادداشتیپنجره  -5

که کاربران فقط  ند،یبه کاربران ثبت نما یرا جهت اطالع رسان یدهد مطالب یکارشناسان اجازه م ایپنجره به استاد و  نیا در

و نوع قلم متفاوت درج نمود و  زیمطالب را از نظر رنگ و سا توان یپنجره م نیپنجره را دارند. در ا نیا شیبه نما یدسترس

 درج شده هستند. یدداشتهاایکاربران تنها مشاهده گر 

 

 پنجره یادداشتها

 پنجره گفتگوی متنی -6

این پنجره جهت گفتگو متنی بصورت عمومی و خصوصی بین کاربران اعم از مدیران ، اساتید و کاربران می باشد. جهت 

دلخواه خود را تایپ و استفاده از این امکان اشاره گر موس را بر روی کادر مشخص شده قرار داده کلیک کنید ، سپس متن 

 . را بزنید Enter دکمه

 

  گفتگو پنجره
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 .جهت استفاده از چت خصوصی روی نام کاربر مورد نظر رفته و در خواست چت خصوصی دهید

 

  کنندگان شرکت در پنجره چت

 شودکلیک  Everyone جهت بازگرداندن به حالت گفتگوی متنی عمومی در پنجره گفتگوی متنی بر روی سربرگ

 

 انتخاب حالت گفتگوی متنی عمومی  

 پنجره فایل ها -7

دهد و وی امکان دانلود ندارد نیاز است تا فایلی را  گاهی عالوه بر اشتراک مطالب که تنها مطالب را به کاربر نمایش می

توانند فایلهای آپلود  حاضران نیز مینماید.  جهت دانلود کاربران در اختیار انها قرار دهیم. پنجره فایل این امکان را فراهم می

 .شده را ببینند و موارد را به صورت انتخابی دانلود کنند و یا از منو کنار کلیه موارد را یکجا دانلود نماید
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 لهافای پنجره

 

 و پیروز باشیدموفق 

 فناوری اطالعات جامعه الزهراء

 99 پاییز


