
به سامانه کالس های آنالین

مدرسان شریف خوش آمدید

راهنماي ورود به کالس هاي 
آنالین یا آفالین

راهنماى خالصه و سریع استفاده از کالس هاى آنالین یا آفالین
 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 کالس درس مربوطه روى ورود یا لینک کلیک کنید
مرحله چهارم: یوزرنیم و پسورد بزنید

مرحله پنجم: از باالى صفحه نوتیفیکیشن میاد
مرحله ششم: بزنید در ادوب کانکت باز بشه کالس

 مرحله هفتم : اگر بازهم نتونستید وارد بشید، راهنماى تصویرى کامل هم در ادامه این
فایل قرار داره و مطالعه نمایید



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

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



:ورود به کالساولحالت 

گوشی موبایلراهنمای ورود به کالس با 



براي ورود به کالس 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 کالس 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.

مجازیهایکالسبهورود

Adobe Connect

https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503


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

adobeonline.ir/help

https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.flashplayer?l=en
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.flashplayer?l=en
https://apps.apple.com/us/app/photon-flash-player-for-iphone-flash-video-games-plus/id453546382
https://apps.apple.com/us/app/photon-flash-player-for-iphone-flash-video-games-plus/id453546382


.اشدمیبکالسبهورودلینکیکداراینامیثبتدرسهرازایبهداوطلب

درودوربرایاورمزوکاربریولی.استمستقلکالسهرلینکعبارتیبه

راکالسیکبهورودمراحلنمونه،عنوانبه.استیکسانهاکالسهمه

.کنیممیبررسی

https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99لینکرویمثالٌ

جازیمکالسیکتامیکنیمکپیمرورگردرراآدرسیاکنیممیکلیک

باکهمحلیدرGMATدرسدرشدهنامثبتداوطلبینکلیه.شودآغاز

رویوکردهواردراخودرمزوکاربریاستمشخصقرمزفلش

Enterدکمه Roomکنندمیکلیک.

https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99


Open)رنگآبیدکمهروی in

Application)اشارهآنبهفلشکه

ادوبیبرنامهتانمودهکلیکدارد

بنصگوشیرویقبالًاکهکانکت

هصحفدرسپس.شودبازایدنموده

Openدکمهرویبربعدی Adobe

Connectحهصفبهتانماییدکلیک

.شویدهدایتبعدی



.نماییدکلیک(Accept)رنگآبیدکمهروی.شودمیدادهنمایشکانکتادوبیبهاتصالقوانینوشرایطبخشایندر



.نماییدکلیکEnterدکمهرویعبور،رمزوکاربریکلمهنمودنواردازپس



.نماییدکلیکEnterدکمهرویعبور،رمزوکاربریکلمهنمودنواردازپس

مجازیکالسآموزشیمحیط

سوالطرحوگرفتناجازه-1
مدرسکموبتصویرنمایشمحل-2
کالسدرحاضرداوطلبانناممشاهدهمحل-3
داوطلبینهایچتوهاینوشتهنمایشمحل-4
چتوپیامنوشتنمحل-5
بیندورگزینهاینباداد،دوربینازاستفادهاجازهشمابهمدرساگر-6

.شودمیمیسرنصویریارتباطوموبایل
داوطلبدسترسیوضعیتمشاهده-7
صویر،تفیلم،پخشمنابع،گذاریاشتراکبهاجازهشمابهمدرساگر-8

.شودیمپذیرامکانفایلپخشگزینهاینبابدهد،راغیرهوپاورپوینت
فرضپیشاولصفحهبهبازگشت-9

مدرسچخشحالدرمحتواینمایشمحل-10
Logبرنامهازخروج-11 Out



:دوم ورود به کالسحالت 

راهنمای ورود به کالس با کامپیوتر
Adobe Connectنصب برنامه با



وودنماستفادهکامپیوترازتوانمیهممجازیکالسبهورودبرای

بایلموبهنسبتکامپیوترامکاناتولیهمراه،تلفنگوشیازهم

.بودخواهدبیشتر

:كامپيوترازاستفاده

راهمربوطافزارهاینرمبایستمیابتداکامپوترازاستفادهبرای

ینکلاینرویبرابتدا.شدمجازیکالسواردبتوانتانمودهنصب

بهبناسپسو/https://adobeonline.ir/helpنماییدکلیک

.دنمایینصبرامکینتاشیاویندوزبراینیازموردنسخهنیاز

مجازیهایکالسبهورود

Adobe Connect

https://adobeonline.ir/help/


Adobeبرنامهگرددنصبکامپیوتررویبایستمیکهدیگریبرنامه flash Playerپلیرفلشدانلودلینکروی.است

.نماییدکلیکویندوز

کنیدمیاستفادهموزیالفاکسفایرازاگرمثالا.کنیدنصبرامرورگرپلیرفلشخود،مرورگرنوعبهتوجهباسپس

Flash playerاپرا،کروم،ازاگریاموزیال،بهمختصIEیدنماینصبودانلودراآنپلیرفلشکنیدمیاستفادهغیرهو.

,Firefoxمرورگردارندگان-1 Safari, Opera – NPAPIونمودهکلیکپلیرفلشدانلودلینکرویبرتوانندمی

.نمایندنصبودانلودرابرنامه

Internetمرورگردارندگان-2 Explorerنصبودانلودرابرنامهونمودهکلیکپلیرفلشدانلودلینکرویبرتوانندمی

.نمایند

Chromium-basedمرورگردارندگان-3 browsers – PPAPIونمودهکلیکپلیرفلشدانلودلینکرویبرتوانندمی

.نمایندنصبودانلودرابرنامه

https://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.445.Windows.zip?1603811910
https://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.445.firefox.zip?1603811910
https://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.445.ie.zip?1603811910
https://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.445.PPAPI.zip?1603811910
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.flashplayer?l=en
https://cafebazaar.ir/app/com.adobe.flashplayer?l=en


مرورگردرراکالسآدرسیاکنیممیکلیکhttps://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99کالسلینکرویمثالطوربهسپس

وکاربریناماستمشخصعکسدرقرمزفلشباکهمحلیدرGMATدرسدرشدهنامثبتداوطلبینکلیه.شودبازصفحهتامیکنیمکپی

Enterدکمهرویوکردهواردراخودرمز Roomکنندمیکلیک.

https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99


.کهًباًفلشًقرمزًدرًعکسًمشاهدهًمیًشودًکلیکًمیًکنیمًتاًواردًکالسًشویمOpen in Applicationبرًرویًگزینهً



صفحهواردخودکارصورتبهپساینازتانماییدانتخابراallowگزینهوزدهتیکتصویرطبقرازیرموارد

.شویدکانکتادوبافزارنرمدرکالسها





:ابزارنوار

.داردقرارشمااختیاردرکالسطولدرکهداردقرار....ودستبردنباالجلسه،صدایتنظیمقبیلازابزارهاییجلسهصفحهباالیدر

:ویدئوجعبه

.شودمیدیدهمدرس(تصویر)کموببخشایندر

:اشتراکجعبه

استمحیطیاااصطالح.استغیرهومدرسکامپیوترتاپدسکوتصویرپاورپوینت،مانندسندپنجره،برنامه،گذاشتناشتراکبهبرایمحیطاین
.بگذاردآموزشبهداوطلبینبهخواهدمیمدرسکهمحتواییهرکردنShareبرای

.شودتایپ((فينگليش)انگليسیصورتبهحتماهامتن):گفتگوجعبه

.بفرستندمدرسبهرامتنیهایپیامتوانندمیکنندگانشرکتبخشایندر



:جلسهدرمشارکت

Raise)کنیدبلندرادستتان Your Hand)شودسوالطرحیامطلبارائهبرایشماآمادگیمتوجهدهندهارائهیامدرساینکهبرای

.ببریدباالرادستتانزیرشکلطبقمربوطهابزارازاستفادهبا

.باشدمیCtrl+Eدستآوردنپایینوبردنباالمیانبرکلید.نماییداستفادهآیکونهمانازدوبارهدستتانآوردنپایینبرای



:سوم ورود به کالسحالت 

راهنمای ورود به کالس با کامپیوتر
Adobe Connectنصب برنامه بدون



ماشسازمانولیشویدمجازیکالسواردکامپیوترباداریدقصداگر

حالت)استندادهشمابهراکامپیوتررویبرنامهنصبدسترسی

Adobeبرنامهنصببدونراکالستوانیدمی،(دامین Connectو

.نماییدمشاهدهمرورگرطریقاز

Flashبرنامهولی* Playerنصبقبلازمرورگررویبایستمی

.ودبنخواهدمیسرتصاویرمشاهدهامکاناینصورتغیردر.باشدشده

مجازیهایکالسبهورود

Adobe Connect



کپیمرورگردرراکالسآدرسیاکنیممیکلیکhttps://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99کالسلینکرویمثالطوربه

رمزوکاربریناماستمشخصعکسدرقرمزفلشباکهمحلیدرGMATدرسدرشدهنامثبتداوطلبینکلیه.شودبازصفحهتامیکنیم

Enterدکمهرویوکردهواردراخود Roomکنندمیکلیک.

https://vc2.modaresanesharif.ac.ir/gmat99


.کهًباًفلشًقرمزًدرًعکسًمشاهدهًمیًشودًکلیکًمیًکنیمًتاًواردًکالسًشویم join with class viewبرًرویًگزینهً



Openدکمهروی Client Application for Adobe Connectزباکانکتادوبیبرنامهتانمودهکلیکدارداشارهآنبهفلشکه

.نکندسوالمجدداابعدیدفعاتدرتابزنیدعالمتنیزرادکمهکنارتیک.شود





:ابزارنوار

.داردقرارشمااختیاردرکالسطولدرکهداردقرار....ودستبردنباالجلسه،صدایتنظیمقبیلازابزارهاییجلسهصفحهباالیدر

:ویدئوجعبه

.شودمیدیدهمدرس(تصویر)کموببخشایندر

:اشتراکجعبه

استمحیطیاااصطالح.استغیرهومدرسکامپیوترتاپدسکوتصویرپاورپوینت،مانندسندپنجره،برنامه،گذاشتناشتراکبهبرایمحیطاین
.بگذاردآموزشبهداوطلبینبهخواهدمیمدرسکهمحتواییهرکردنShareبرای

.شودتایپ((فينگليش)انگليسیصورتبهحتماهامتن):گفتگوجعبه

.بفرستندمدرسبهرامتنیهایپیامتوانندمیکنندگانشرکتبخشایندر



:جلسهدرمشارکت

Raise)کنیدبلندرادستتان Your Hand)شودسوالطرحیامطلبارائهبرایشماآمادگیمتوجهدهندهارائهیامدرساینکهبرای

.ببریدباالرادستتانزیرشکلطبقمربوطهابزارازاستفادهبا

.باشدمیCtrl+Eدستآوردنپایینوبردنباالمیانبرکلید.نماییداستفادهآیکونهمانازدوبارهدستتانآوردنپایینبرای



تذکر1 : داوطلبان صرفًا در کالس هایی که ثبت نام نموده اند می توانند با نام کاربري و پسورد وارد شوند و کاربري آن ها در سایر کالس 
. ها غیر فعال می باشد

تذکر2 : در صورت وجود مشکل در ورود به لینک کالس ها مى توانید تا 24 ساعت قبل از شروع هر کالس با شماره 0212966 تماس 
حاصل نمایید.

.نيستفراهمهمراه،تلفندرآفالینكالسهایلينکمشاهدهامکان:4تذكر

پاسخگوییپشتيبانبخشونمایيدحاصلتماسخودنامیثبتنمایندگیباتنهاحسابداری،ومالیمشکالترفعجهتلطفاً:5تذكر
.بودنخواهدمالیامور

توفیقآرزویبا

تذکر3 : جهت راحتى هرچه بیشتر خود، فقط از کامپیوتر یا لپ تاپ و همچنین مرورگر کروم جهت شرکت در کالس ها استفاده نمایید.




