
  بسم میحرلا نمحرلا هللا

 (Adobe Connect) فایل آهَزشی ًرم افسار آهَزش از راُ دٍر

 8931اسفٌذ  2دبیرستاى فرزاًگاى کتابخاًِ ٍ فٌاٍریتْیِ شذُ تَسط ٍاحذ 

تا  .شم افضاسی تسیاس هحثَب تشای تشگضاسی جلسات، کٌفشاًسْا ٍ کالسْای آهَصضی آًالیي استًآدٍب کاًکت     

اعن اص تشگضاسی ٍتیٌاسّا، کالسْای آهَصضی آًالیي،  تشًاهِ هیتَاى ّش ًَع جلسِ آًالیٌی سا دس تستش ٍب تشگضاس کشد ایي  استفادُ اص

کشد. تا استفادُ اص ٍایتثشد، غَت ٍ ٍیذیَ  هیتَاى تعاهل کاهلی تا افشاد حاضش دس جلسِ تشقشاس connect تا استفادُ اص ...کٌفشاًسْا ٍ

اهکاى تِ اضتشاک  .تواهی اعضا حاضش تَضیحات کاهلی دس ساتغِ تا هَضَع هَسد تحث اسائِ کشد ٍ اسالیذّای تعاهلی هی تَاى تِ

ٍ پشسص ّای کاستشاى ٍ تسیاسی اص  ّا قاتلیت غف تٌذی دسخَاست دهیي ٍ کاستشاى، اهکاى چت خػَغی تا کاستشاى،گزاسی غفحِ ا

 )ایي آهَصش دس جْت ساختي لیٌک تطکیل کالس اسائِ ضذُ است(.دس ایي ًشم افضاس ٍجَد داسد. دیگش اهکاًات جالة

 نحوه اتصال به نرم افزارمرحله اول:  

 گام اٍل:

 ٍاسد هیکٌین.سا   http://elearning.farzanegan2t.irاتتذا دس هشٍسگش خَد آدسس ایٌتشًتی 

 

 گام دٍم:

 .ًام کاستشی ٍ سهض عثَس هی خَاّذ اص ضوا تاص هی ضَد کِپس اص ٍاسد کشدى  آدسس ایٌتشًتی غفحِ ای هاًٌذ ضکل صیش 

 

http://elearning.farzanegan2t.ir/


 

  

 گام سَم :

.پس اص ٍاسد کشدى ًام کاستشی ٍ سهض عثَس ٍاسد غفحِ ی اغلی ًشم افضاس ضذُ ٍ هی تَاًین ضشٍع تِ کاس کٌین  

 

ت در ایي قسوت اطالعا

هخصَص بِ ًام کاربری ٍ 

.رهس عبَر را ٍارد هی کٌین  

صفحِ ًخست ًرم 

 افسار



 مرحله دوم: نحوه کارکرد نرم افزار

ّش جلسِ آهَصضی کِ قشاس است تشگضاس ضَد تایذ لیٌک هخػَظ تِ خَد سا داضتِ تاضذ حال تا تَجِ تِ اتضاسی کِ ایي ًشم افضاس 

.نتساصی کالس  خَاّین یک لیٌک تشای یک تشای ها فشاّن کشدُ است هی  

 هی گَیٌذ.  Meetings  حا لیٌک ساختِ ضذُ اغغالتِ  ًکتِ:

ضذُ ٍ فیلذ   Meetingsٍاسد قسوت ًشم افضاس  اٍلیي هشحلِ تشای ساخت لیٌک کالس اهَصضی ایي است کِ دس غفحِ ًخست 

 کٌین.یظ کالس خَد تٌظین ّای هَسد ًظش دس ایي قسوت سا عثق ضشا

 

 .هی ضَین  New Meetings: دس ایي قسوت تشای ایجاد لیٌک جذیذ ٍاسد   meetingsًوایی اص سشتشگ 

 

 ًوایی از

لیٌک ّای 

کالس ّای 

  ساختِ شذُ

New 

Meetings

   



  

 ٍ فیلذ ّای هشتَعِ:  New Meetingsسشتشگ 

 

در ایي فیلذ در صَرت لسٍم خالصِ ای از هَضَع تشکیل 

  هیتَاًین بٌَیسن صَرت اختیاریبِ  یا هَضَعی دیگر کالس

دس ایي قسوت لیٌک هشتَط تِ 

کالس ًَضتِ هی ضَد. تْتش است 

تشای هطخع تَدى هَضَع لیٌک 

دادى  ّواى ًام کالس سا تذٍى قشاس

دس ایي قسوت  ًقغِ ٍ عذد-فاغلِ

الصم تِ رکش است لیٌک  ٍاسد کٌین

  .ایجاد ضذُ قاتل ٍیشایص ًیست

 hatamizist11هثال 

یخَاّین کِ ه یٍارد کردى ًام کالس

 تشکیل دّین

دس ایي فیلذ صهاى تشگضاسی کالس سا 

هی تَاًین هطخع کٌین هثال تاسیخ 

غثح  3ساعت  2020هاسچ  4

کالس تشگضاس ضَد. ایي فیلذ تِ 

 شایظ دلخَاُ ضوا قاتل تغییش است.ض

دس قسوت دٍم هذت صهاًی کِ 

عَل هی اًجاهذ سا  کالس تِ

دس قسوت دستشسی ایٌکِ چِ کساًی هی تَاًٌذ ٍاسد لیٌک ها ضًَذ عثق  هیتَاًین تعییي کٌین.

 قاتل تعییي هیطَد.گضیٌِ ّای ه



 

 

 

 دس ایي قسوت پس اص اًتخاب کلیذ پایاى لیٌک ساختِ ضذُ قاتل هطاّذُ خَاّذ تَد.

 

 

 ایي گضیٌِ هطخع ضَد.

اًتخاب گضیٌِ پایاى

 تیک آپذیت ًشم افضاس فعال تاضذ.



 ًوًَِ ای از یک سربرگ با فیلذ ّای پر شذُ

 

 :ساختِ شذُ بِ ّوراُ ًکات فٌی کالس تعریف شذُ تَسط کاربر  meetingsًوًَِ یک 

 

 

لینک 

ساخته 

شده به 

معاون 

آموزشی 

ارسال 

 شود.



 استفادُ کٌین. Edit Information داضت  هی تَاًین اص سشتشگ ضذُ ًیاص تِ ٍیشایص  تعشیف اگش جایی اص کالس 

 : دس ایي قسوت ّوِ چیض قاتل ٍیشایص است تِ غیش اص لیٌکی کِ ساختِ ضذُ.ًکتِ

 

 

ایي قسوت هطخع هیکٌذ کِ دستشسی  هی تاضذ.  Edit participantتخص تعذی کِ دس ایي قسوت هَسد ًیاص است  تخص  

 کِ قشاس است دس ایي هیتیٌگ حضَس داضتِ تاضٌذ دس چِ حذ تاضذ.کساًی 

 

 

 



ًام ّوکاسی کِ هی خَاّیذ دس جلسِ حضَس داضتِ تاضذ سا دس لیست سوت چپ اًتخاب کشدُ  تشای ایي کاس کافی است

است کِ  اها ًکتِ ای کِ ٍجَد داسد ایيسا تضًیذ ٍ دس ًْایت هی تیٌذ کِ ًام ّوکاس دس سوت ساست اضافِ ضذُ است  addدکوِ 

اسد کِ هی تَاًین فشد اًتخاب ضذُ چقذس هی تَاًذ تِ قاتلیت ّای ًشم افضاس دستشسی داضتِ تاضذ.دس ایي قسوت چْاس تخص ٍجَد د

تِ عٌَاى یک هعلن تا دستشسی ّای هعوَلی:    participantفشد هَسد ًظش سا تا ًقص ّای هختلف قشاس دّین. تِ عٌَاى ًاظش:

presenter : تِ عٌَاى ّاست ٍ هذیش آى جلسِ کِ تعشیف کشدُ اینhost   تِ عٌَاى ضخػی کِ ًویخَاّین دس جلسِ حضَس ٍ

 .denidedپیذا کٌذ تِ دالیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب 

خانم 

دلیر در 

سمت 

 چپ

فشردن 

کیلد 

ادد و 

اضافه 

شدن 

همکار 

در 

سمت 

 راست

مشخص کردن دسترسی 

 همکار طبق گزینه ها



هی تاضذ.تشای ایٌکِ  Administrationتخص دیگشی کِ دس ساتغِ تا ساختي لیٌک هَسد ًیاص است دس ایي ًشم افضاس قسوت 

ّوکاسی کِ دس قسوت تاال تشای حضَس دس کالس تا ًقص ّای هختلف تعییي ضذ تتَاًذ تِ ًشم افضاس دستشسی داضتِ تاضذ الصم است 

 گضیٌِ   administrationف ضذُ تاضذ ٍ لیٌکی اختػاغی دسیافت کٌذ. تشای ایي کاس کافیست دس سشتشگ دس ایي قسوت تعشی

user & grop   ٌِسپس گضی ٍNew user  .اًتخاب ضَد 

 

 

کافیست فیلذ ّای هَسد ًظش پش ضَد ٍ سپس لیٌک ساختِ ضذُ تِ ّوشاُ پسَسد اًتخاتی ضوا تشای هعلن    New userدس قسوت  

 دس اداهِ ًوًَِ ای اص فیلذّا ٍ سشتشگ پش ضذُ هطاّذُ هی ضَد. َسد ًظش اسسال گشدد.ه



 

 

 

 تیک ایمیل غیرفعال باشد.

ایمیل مورد نظر به شکل مقابل ساخته شود ابتدای نام 

 فامیلی معلم@ فرزانگان. آی ار

 پسورد متحدالشکلی انتخاب شود.برای مثال

Pass123456 



 

. کنیم را برای معلم مورد نظر ارسال می به همراه پسورد در پایان لینک ساخته شده

 

 


