به سامانه کالس های آنالین
مدرسان شریف خوش آمدید
راﻫﻨﻤﺎى ﺧﻼﺻﻪ و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻓﻼﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ادوب ﮐﺎﻧﮑﺖ رو روى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻰ از داﺧﻞ ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎﻟﻰ
)در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم( ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪش ﺑﺎﻫﺎش ﮐﺎرى ﻧﺪارﯾﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪد در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎﻟﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :در ﮐﻼس درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روى ورود ﯾﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :از ﺑﺎﻻى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯿﺎد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﺑﺰﻧﯿﺪ در ادوب ﮐﺎﻧﮑﺖ ﺑﺎز ﺑﺸﻪ ﮐﻼس
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ  :اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﺪ وارد ﺑﺸﯿﺪ ،راﻫﻨﻤﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار داره و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

راﻫﻨﻤﺎي ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي
آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻓﻼﯾﻦ

داوطلبان گرامی ،با کلیک بر روی نشانی وب سایتی که از طرف مدرسان شریف برایتان پیامک شده ،ابتدا وارد صفحه
زیر خواهید شد که لینک ورود به کالسها همراه با ساعات شررو و سرایر مروارد مرورد نیراز در آن دررار دارد.

ﺗﻮﺟﻪ :ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﮐﻼس از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

حالت اول ورود به کالس:
راهنمای ورود به کالس با گوشی موبایل

ورود به کالس های مجازی
ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزي ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ از
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،وﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ:
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان وارد ﮐﻼس ﻣﺠﺎزي ﺷﺪ .اﮔﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻟﯿﻨﮑﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار دارد.
Adobe Connect

ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ

adobeonline.ir/help

داوطلب به ازای هر درس ثبت نامی دارای یک لینک ورود به کالس میباشد.
به عبارتی لینک هر کالس مستقل است .ولی کاربری و رمز او برای ورود در

همه کالس ها یکسان است .به عنوان نمونه ،مراحل ورود به یک کالس را
بررسی می کنیم.

مثالٌ روی لینک https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99
کلیک می کنیم یا آدرس را در مرورگر کپی میکنیم تا یک کالس مجازی
آغاز شود .کلیه داوطلبین ثبت نام شده در درس  GMATدر محلی که با
فلش قرمز مشخص است کاربری و رمز خود را وارد کرده و روی
دکمه  Enter Roomکلیک می کنند.

روی دکمه آبی رنگ

( Open in

 )Applicationکه فلش به آن اشاره

دارد کلیک نموده تا برنامه ادوبی
ال روی گوشی نصب
کانکت که قب اً
نموده اید باز شود .سپس در صحفه
بعدی بر روی

دکمه Open Adobe

 Connectکلیک نمایید تا به صفحه
بعدی هدایت شوید.

در این بخش شرایط و قوانین اتصال به ادوبی کانکت نمایش داده می شود .روی دکمه آبی رنگ ( )Acceptکلیک نمایید.

پس از وارد نمودن کلمه کاربری و رمز عبور ،روی دکمه  Enterکلیک نمایید.

محیط آموزشی کالس مجازی
پس از وارد نمودن کلمه کاربری و رمز عبور ،روی دکمه  Enterکلیک نمایید.
 -1اجازه گرفتن و طرح سوال
 -2محل نمایش تصویر وب کم مدرس
 -3محل مشاهده نام داوطلبان حاضر در کالس
 -4محل نمایش نوشته های و چت های داوطلبین
 -5محل نوشتن پیام و چت
 -6اگر مدرس به شما اجازه استفاده از دوربین داد ،با این گزینه دوربین
موبایل و ارتباط نصویری میسر می شود.
 -7مشاهده وضعیت دسترسی داوطلب
 -8اگر مدرس به شما اجازه به اشتراک گذاری منابع ،پخش فیلم ،تصویر،
پاورپوینت و غیره را بدهد ،با این گزینه پخش فایل امکان پذیر می شود.
 -9بازگشت به صفحه اول پیش فرض
 -10محل نمایش محتوای در حال چخش مدرس
 -11خروج از برنامه Log Out

حالت دوم ورود به کالس:
راهنمای ورود به کالس با کامپیوتر
با نصب برنامه Adobe Connect

ورود به کالس های مجازی
برای ورود به کالس مجازی هم می توان از کامپیوتر استفاده نمود و
هم از گوشی تلفن همراه ،ولی امکانات کامپیوتر نسبت به موبایل
بیشتر خواهد بود.
استفاده از كامپيوتر:
برای استفاده از کامپوتر ابتدا می بایست نرم افزارهای مربوطه را
نصب نموده تا بتوان وارد کالس مجازی شد .ابتدا بر روی این لینک
کلیک نمایید  https://adobeonline.ir/help/و سپس بنا به
نیاز نسخه مورد نیاز برای ویندوز یا مکینتاش را نصب نمایید.

Adobe Connect

برنامه دیگری که می بایست روی کامپیوتر نصب گردد برنامه  Adobe flash Playerاست .روی لینک دانلود فلش پلیر

ویندوز کلیک نمایید.
سپس با توجه به نوع مرورگر خود ،فلش پلیر مرورگر را نصب کنید .مثالا اگر از فایر فاکس موزیال استفاده می کنید
 Flash playerمختص به موزیال ،یا اگر از کروم ،اپرا IE ،و غیره استفاده می کنید فلش پلیر آن را دانلود و نصب نمایید.

 -1دارندگان مرورگر  Firefox, Safari, Opera – NPAPIمی توانند بر روی لینک دانلود فلش پلیر کلیک نموده و
برنامه را دانلود و نصب نمایند.
 -2دارندگان مرورگر  Internet Explorerمی توانند بر روی لینک دانلود فلش پلیر کلیک نموده و برنامه را دانلود و نصب

نمایند.
 -3دارندگان مرورگر  Chromium-based browsers – PPAPIمی توانند بر روی لینک دانلود فلش پلیر کلیک نموده و
برنامه را دانلود و نصب نمایند.

سپس به طور مثال روی لینک کالس  https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99کلیک می کنیم یا آدرس کالس را در مرورگر
کپی میکنیم تا صفحه باز شود .کلیه داوطلبین ثبت نام شده در درس  GMATدر محلی که با فلش قرمز در عکس مشخص است نام کاربری و
رمز خود را وارد کرده و روی دکمه  Enter Roomکلیک می کنند.

برًرویًگزینهً Open in Applicationکهًباًفلشًقرمزًدرًعکسًمشاهدهًمیًشودًکلیکًمیًکنیمًتاًواردًکالسًشویم.

موارد زیر را طبق تصویر تیک زده و گزینه  allowرا انتخاب نمایید تا از این پس به صورت خودکار وارد صفحه
کالسها در نرم افزار ادوب کانکت شوید.

نوار ابزار:
در باالی صفحه جلسه ابزارهایی از قبیل تنظیم صدای جلسه ،باال بردن دست و  ....قرار دارد که در طول کالس در اختیار شما قرار دارد.
جعبه ویدئو:
در این بخش وب کم (تصویر) مدرس دیده می شود.
جعبه اشتراک:

این محیط برای به اشتراک گذاشتن برنامه ،پنجره ،سند مانند پاورپوینت ،تصویر و دسک تاپ کامپیوتر مدرس و غیره است .اصطالحاا محیطی است
برای  Shareکردن هر محتوایی که مدرس می خواهد به داوطلبین به آموزش بگذارد.

جعبه گفتگو ( :متن ها حتما به صورت انگليسی (فينگليش )) تایپ شود.

در این بخش شرکت کنندگان می توانند پیام های متنی را به مدرس بفرستند.

مشارکت در جلسه:

دستتان را بلند کنید (  )Raise Your Handبرای اینکه مدرس یا ارائه دهنده متوجه آمادگی شما برای ارائه مطلب یا طرح سوال شود
با استفاده از ابزار مربوطه طبق شکل زیر دستتان را باال ببرید.

برای پایین آوردن دستتان دوباره از همان آیکون استفاده نمایید .کلید میانبر باال بردن و پایین آوردن دست  Ctrl+Eمی باشد.

حالت سوم ورود به کالس:
راهنمای ورود به کالس با کامپیوتر
بدون نصب برنامه Adobe Connect

ورود به کالس های مجازی
اگر قصد دارید با کامپیوتر وارد کالس مجازی شوید ولی سازمان شما

دسترسی نصب برنامه روی کامپیوتر را به شما نداده است (حالت
دامین) ،می توانید کالس را بدون نصب برنامه  Adobe Connectو
از طریق مرورگر مشاهده نمایید.

* ولی برنامه  Flash Playerمی بایست روی مرورگر از قبل نصب
شده باشد .در غیر اینصورت امکان مشاهده تصاویر میسر نخواهد بود.

Adobe Connect

به طور مثال روی لینک کالس  https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99کلیک می کنیم یا آدرس کالس را در مرورگر کپی
میکنیم تا صفحه باز شود .کلیه داوطلبین ثبت نام شده در درس  GMATدر محلی که با فلش قرمز در عکس مشخص است نام کاربری و رمز
خود را وارد کرده و روی دکمه  Enter Roomکلیک می کنند.

برًرویًگزینهً  join with class viewکهًباًفلشًقرمزًدرًعکسًمشاهدهًمیًشودًکلیکًمیًکنیمًتاًواردًکالسًشویم.

روی دکمه

Open Client Application for Adobe Connect

که فلش به آن اشاره دارد کلیک نموده تا برنامه ادوبی کانکت باز

شود .تیک کنار دکمه را نیز عالمت بزنید تا در دفعات بعدی مجدداا سوال نکند.

نوار ابزار:
در باالی صفحه جلسه ابزارهایی از قبیل تنظیم صدای جلسه ،باال بردن دست و  ....قرار دارد که در طول کالس در اختیار شما قرار دارد.
جعبه ویدئو:
در این بخش وب کم (تصویر) مدرس دیده می شود.

جعبه اشتراک:
این محیط برای به اشتراک گذاشتن برنامه ،پنجره ،سند مانند پاورپوینت ،تصویر و دسک تاپ کامپیوتر مدرس و غیره است .اصطالحاا محیطی است
برای  Shareکردن هر محتوایی که مدرس می خواهد به داوطلبین به آموزش بگذارد.

جعبه گفتگو ( :متن ها حتما به صورت انگليسی (فينگليش )) تایپ شود.
در این بخش شرکت کنندگان می توانند پیام های متنی را به مدرس بفرستند.

مشارکت در جلسه:

دستتان را بلند کنید (  )Raise Your Handبرای اینکه مدرس یا ارائه دهنده متوجه آمادگی شما برای ارائه مطلب یا طرح سوال شود
با استفاده از ابزار مربوطه طبق شکل زیر دستتان را باال ببرید.

برای پایین آوردن دستتان دوباره از همان آیکون استفاده نمایید .کلید میانبر باال بردن و پایین آوردن دست  Ctrl+Eمی باشد.

ﺗﺬﮐﺮ : 1داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﭘﺴﻮرد وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮي آن ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺬﮐﺮ : 2در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  0212966ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ : 3ﺟﻬﺖ راﺣﺘﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ،ﻓﻘﻂ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
تذكر  :4امکان مشاهده لينک كالسهای آفالین در تلفن همراه ،فراهم نيست.
تذكر  :5لطفاً جهت رفع مشکالت مالی و حسابداری ،تنها با نمایندگی ثبت نامی خود تماس حاصل نمایيد و بخش پشتيبانی پاسخگوی
امور مالی نخواهد بود.

با آرزوی توفیق

