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 :مقدمه 1

ست و و با همکاري بیش از دوي انجمن اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار اپتیک و فوتونیک ایران کنفرانس

اي محل دانشگاه ه پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت ساالنه در

ايران برگزار میشود. هر ساله تعداد زيادي از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه هاي مربوطه دعوت می 

شوند تا مقاله هاي پژوهشی خود را که حاوي يافته هاي نو در زمینه هاي موضوعی کنفرانس است از طريق وب 

  سايت کنفرانس ارسال نمايند.

 در همايش:راهنماي ثبت نام  2
يد و وارد سايت همايش شو لینکدر صورتی که تاکنون در همايش ثبت نام نکرده ايد، ابتدا با کلیک بر روي اين 

لمه به عنوان نام کاربري و کبر روي ثبت نام کلیک کنید و فرم زير را تکمیل نمايید.  )ايمیل و شماره همراه شما 

 عبور در نشستهاي مجازي مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 
 

https://seminars.usb.ac.ir/inpho/fa-ir/default.aspx
https://seminars.usb.ac.ir/inpho/fa-ir/default.aspx
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 شرکت در جلسات و نشستهاي همايش: 3
به سايت همايش مراجعه کنید و با توجه به برنامه همايش بر روي لینک مرتبط با نشست مورد نظر خود کلیک 

 شويد. دانشگاه سیستان و بلوچستان  کنید و وارد سامانه وبینار

 
Registered اند اجازه شرکت در همايش را دارند،  بر روي که فقط افرادي که در همايش ثبت نام کردهاز آنجائی

User .در شکل باال کلیک کنید 

 ايمیلی را ثبت نمايید که با آن در همايش ثبت نام کرديد.  (username)در قسمت نام کاربري 

اولیه( را به عنوان کلمه عبور وارد نموده  0در قسمت کلمه عبور شماره تلفن همراه ثبت شده در همايش )بدون 

   و وارد جلسه شويد.

 برخط همايش جلسات ملزومات الزم براي شرکت در 3.1

اشته دالزم است براي دريافت صدا الزاما بايد سیستم شما کارت صدا داشته باشد و اسپیکر، هدفون و يا هدست 

 باشد. در صورتیکه از تلفن همراه استفاده نمايید نیازي به اسپیکر نخواهید داشت.

 براي ارسال صدا و صحبت کردن در جلسه نیز نیاز به میکروفن و يا هدست و يا هدفون داريد.

داي که ص براي کیفیت صداي بهتر، بهتر است ارائه دهندگان از هدست و يا هدفون در هنگام ارائه استفاده کنند

 دريافتی مجدد برگشت نداشته باشد و اکو و نويز ايجاد نشود.
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 جهت اشتراک گذاري تصوير نیاز است تا سیستم شما وب کم داشته باشد و درايور آن نصب باشد.

 از طريق سیستم عامل ويندوز بر روي کامپیوتر شخصی به جلسات مجازي اتصال 3.2

ستم عامل ويندوز بر روي ک سی صال به دو روش براي هنگامی که از  ستفاده می کنید. امکان ات شخصی ا امپیوتر 

ست. سکرین خود را به  شما برقرار ا صویر و یا ا صدا و ت ستید و میخواهید  صورتی که ارائه دهنده ه در 

صویر را دریافت  صدا و ت ضار با کیفیت بهتری  ستفاده کنید تا ح شتراک بگذارید حتما از روش دوم ا ا

 کنند.

  ورگر بدون نیاز به هیچگونه نرم افزار اضافهاستفاده از مر 3.2.1

 کنید تا با مشکلی مواجه نشويد. روزهبدقت داشته باشید که مرورگر مورد نظر را 

هنگامی که از سامانه همايش به سامانه وبینار هدايت می شويد گزينه ورود با استفاده از مرورگر يا نرم 

 استفاده از مرورگر کلیک کنید.افزار را مشاهده می کنید. بر روي ورود با 

 

 
 

ساااازي کالر قرار دارد و پس از پر شااادن نوار مرحله آماده Open in Browserپس از انتخاب 

می شااويد و از کلیه امکانات نظیر  HTML5مربوطه وارد محیط بر خط کالر بر اسااار تکنولو ي 

 کنید. صدا، تصوير، به اشتراک گذاري فايل و چت متنی می توانید استفاده
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ست ست و با د شما امکانات میکروفن و وب کم فغال نی سه اين ردر ابتداي ورود  سی دادن میزبان جل

 امکان در صورت لزوم براي شما باز می شود.

در صااورتی که با فعال کردن میکروفن و وب کم خود مرورگر شااما نیاز به کسااب اجازه از شااما براي 

 کلیک کنید. allowدسترسی به آنها داشته باشد بر روي 

 Adobe Connectاستفاده از مرورگر و با استفاده از نرم افزار  3.2.2

در صورتیکه براي بار اول از طريق نرم اگر ارئه دهنده هستید بهتر است از اين طريق وارد جلسه شويد. 

صب ن جهتافزار متصل می شويد الزم است نرم افزارهاي مورد نیاز را بر روي کامپیوتر خود نصب کنید. 

 نرم افزار هاي مورد نیاز به لینک زير مراجعه کنید و فايل حاوي نرم افزارها را دانلود کنید.

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Connect.zip 

افزارهاي باز را ببنديد، فايل را از حالت فشرده خارج نموده و پس از دانلود فايل کلیه مرورگرها و نرم 

 در پايان آيکون برنامه نرم افزار موجود در آن را به ترتیب بر روي سیستم عامل خود نصب نمايید. 6هر 

Adobe Connect .را در لیست برنامه هاي خود خواهید داشت 

 

پورتال همايش و ورود اطالعات نام کاربري و کلمه پس از کلیک بر روي لینک جلسه از حال الزم است 

ستفاده از نرم افزار را انتخاب کنید.عبور ست دوباره پیام ديگري نمايش داده  . بر روي ورود با ا ممکن ا

 را بزنید. OKشود مجدد 

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Connect.zip
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 را بزنید. open ممکن است دوباره پیام زير نمايش داده شود مجدد

 
 

مرحله آماده سااازي کالر توسااط نرم افزار قرار دارد و  Open in Applicationپس از انتخاب  -

پس از پر شدن نوار مربوطه وارد محیط بر خط کالر بر اسار تکنولو ي فلش می شويد و از کلیه 

 امکانات نظیر صدا، تصوير، به اشتراک گذاري فايل و چت متنی می توانید استفاده کنید.
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 کلیک نمايید. Allow: ممکن است با پیغام مشابه مواجه گرديد که بر روي دکمه 2نکته 

 

شما امکانات میکروفن و وب به فايل راهنماي زير جهت کار با نوار ابزار باال دقت کنید.  در ابتداي ورود 

 می شود.کم فغال نیست و با دستزسی دادن میزبان جلسه اين امکان در صورت لزوم براي شما باز 
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 )سیستم عامل اندرويد( اتصال از طريق تلفن همراه و تبلت 3.3

با اساتفاده از اين ابزار نیز می توانید در هر دو حالت اساتفاده از مرورگر بدون نرم افزار اضاافی و تحت 

و تحت تکنولو ي  Adobe Connectو يا با اسااتفاده از نرم افزار تصااب شااده  HTML5تکنولو ي 

 فلش استفاده نمايید.

  استفاده از مرورگر بدون نیاز به هیچگونه نرم افزار اضافه - 3.3.1

نسخه موبايل و نسخه بروز شده آن استفاده کنید.  (Google Chrome)شود از مرورگر پیشنهاد می

سامانه وبین سامانه مديريت آموزش الکترونیک به  ستفاده از آن هنگامی که از  شگاه هدايتو با ا  ار دان

ستفاده از  شاهده می کنید. بر روي ورود با ا ستفاده از مروگر يا نرم افزار را م شويد گزينه ورود با ا می 

 را انتخاب کنید. (Open in Browser)مرورگر 
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ساااازي کالر قرار دارد و پس از پر شااادن نوار مرحله آماده Open in Browserپس از انتخاب 

می شااويد و از کلیه امکانات نظیر  HTML5مربوطه وارد محیط بر خط کالر بر اسااار تکنولو ي 

 توانید استفاده کنید.گذاري فايل و چت متنی میصدا، تصوير، به اشتراک
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 `ورود با استفاده از نرم افزار  3.3.2

در صورتیکه براي بار اول از طريق نرم افزار متصل می شويد الزم است نرم افزار مورد نیاز را بر روي 

ا افزارها رافزار به لینک زير مراجعه کنید و فايل حاوي نرمجهت نصب نرمکامپیوتر خود نصب کنید. 

 دانلود کنید.

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Android.apk 

صب نرم افزار  شما  Adobe Connectپس از ن ست نرم افزارهاي  شابه ذيل بر روي در لی با آيکون م

 قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

  و پسبه سامانه وبینار دانشگاه هدايت شويد ه در پرتال همايش جلسحال الزم است از طريق لینک 

 .کلیک کنید (Open in Application)افزار . بر روي ورود با استفاده از نرماطالعات کاربري ورود

 

شی از برقراري کالر با ارتباط امن می صوير ذيل که نا صال با ت ست در هنگام ات شد و الزمممکن ا  با

 کلیک کنید تا به کالر هدايت شويد. Trust for Session  گزينهاست بر روي 

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Android.apk
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 پس از آن وارد محیط کالر می شويد. 

 

 : 1نکته 

 )اپل( استفاده می کنید می توانید با استفاده مکینتاشو يا  لینوکسدر صورتیکه از سیستم عامل هاي 

  Connect Adobe هاي مربوط به سیستم عامل خود جهت نصب افزونه هاي فلش و Repositoryاز 

 استفاده نمايید.
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  رفع مشکالت دريافت و ارسال صدا 3.3

 . تقاضاي صحبت کند مدير جلسهمیتواند از  raise handشرکت کننده از طريق منو وضعیت با کمک گزينه 

 میکروفن مدير ممکن اساات درخواساات را بپذيرد و امکان صااحبت را فعال کند در اين حالت در نوار ابزار گزينه 

 تنظیمات الزم جهت اشتراک صدا و میکروفون خود را انجام دهد .  دیفعال میگردد تا بتوان

 

خود مجدد روي اين آيكون كليك براي جلوگيري از قطع وصل و شدن صدا يا اكو شدن صدا، پس از پايان صحبت  :تذكر
 . نمميممايمميممد تمما صممممداي ممميممكممروبممون شمممميمما در رمميممن صممممحممبممت بمم مميمم  كمماربممران پمم مم  نمم ممردد

از گفت وي صوتي استفاده نيايد . آيكون ميكروبون ب  صورت چشيكزن در جلوي نام هر يك از شركت كنندگان در صورتي 
 .نياي  داده خواهد شد وي كاربري

 

 

 گام زير را انجام دهيد: را ارسال صدا مشکل داريد چهادر صورتي که در دريافت و ي

صوت از گزين  صال  ست ات را بزنيد و در پنجره  Audio Setup Wizard در نوار ابزار گزين  ي meeting جهت ت
 .كليك نياييد next بازشده بر روي
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كليك نياييد ، از سيت سامان  بصورت آزمايشي  Play Sound در پنجره باز شده بر روي :گام اول )تست پخش صوت(
 .كليك نياييد Next در ادام  بر روياگر صدا را ب  درستي دريابت مي كنيد صوتي براي شيا پ   مي گردد 
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اگر از هدست و يا هدبون استفاده مي كنيد  در اين مررل  ميكروبون خود را انت اب نياييد: گام دوم )انتخاب ميکروفون(
 . كليك نياييد next سپس بر روي ميكروبن مورد نظر را انت اب كنيد. 

 
 

کلیک نمايید و صدا ي خود را جهت تست ضبط  Record در اين مرحله بر روي: گام سوم )ضبط و پخش صوت(

 .سامانه صداي خود شما را پخش خواهد نمود ، Recording Playنموده، در انتها صداي خود را با کلیک بر روي

 
 

در رال پ    جلس تيامي صوت هايي ك  در محيط  Test Silence با كليك بر روي :)تست سکوت( گام آخر

 .قطع مي گردد ،باشدمي
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 :نکات

مايید بررسی ندر صورتی که مرحله دوم صوتی را نشنیديد ، اسپیکر خود را با پخش فايل صوتی از داخل رايانه *

و در صورتی که اتصاالت شما از داخل رايانه بررسی گرديد و بدون مشکل بود، بطور کامل مرورگر خود را بسته و 

 .آخرين نسخه نرم افزار هاي مورد نیاز را نصب نمايید و دوباره وارد سامانه شويد

را بررسی نمايید و از برنامه هاي  در صورتی که در مرحله چهارم صوت شما ضبط و يا پخش نشد ، اتصاالت خود*

 .داخلی ويندوز میکروفون خود را تست نمايید
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در ادوبی کانکت ، صدا حالت روبوتیک پیدا می کند يا بسیار تغییر می  Meetingگاهی در هنگام برگزاري يک 

غیر فعال کنید. به اين منظور  Meetingرا در  Use Enhanced Audioکند. در اين وضعیت ، بايستی ويژگی 

 مراحل زير را دنبال نمايید :

 :را برگزينید Preferencesگزينه  Meetingشويد. سپس از منوي  Meetingابتدا به عنوان هاست وارد 

 

 را برداريد. Use Enhanced Audioاکنون میکروفن را از سمت چپ انتخاب و تیک گزينه 
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 براي شرکت کنندگان امکانات سامانهساير  3.3

 جلسهتغییر وضعیت در  3.3.1

شود مي توانيد از  شيا نظرخواهي  صورتي ك   ضعيت در  امكانات نوار ابزار اين ب   تحت عنوان اجازه گربتن و نياي  و
 .بيان شد

ند جاد مي ك راضمممر در كاد اي يت برد  ك  در واقع تغييري در وضمممع ن  وجود دارد  ندين گزي  .در اين ب   چ

 

 

سه از مدير Raise Hand میتوانند کنندگان با انتخاب گزينهشرکت  صحبت  جل ست  شته  کردندرخوا را دا

  باشند

 Chat پنجره گفتگوي متنی 3.3.2

 

شد. جهت  ساتيد و كاربران مي با صي بين كاربران اعم از مديران ، ا صو صورت عيومي و خ اين پنجره جهت گفت و متني ب
بر روي كادر مش ص شده قرار داده كليك كنيد ، سپس متن دل واه خود را تايپ و استفاده از اين امكان اشاره گر مود را 

 را بزينيد Enter دكي 
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 اشتراک گذاري فايل و يا ويدئو توسط ارائه دهندگان و روساي جلسات: 3.3.3

 

ستید می توانید فايل مورد نظر خود را  سه ه صورتی که ارائه دهنده و يا رئیس جل شرکت کنندگان به در  براي 

اين موارد  . اشااتراک شااده را مشاااهده نمايند ياشااتراک بگذارد و کلیه شاارکت کنندگان تنها میتوانند فايلها

صفحه نمايش معموال جهت  شتراک  شد ا سفید با صفحه يا و نمايش تخته  ستندات يا  شده میتواند م شتراک  ا

 .نمايش نرم افزار و ... به کار میرود

از ارائه تمامی  (دي ماه 25) قبل فتههه ساارائه دهندگان حداکثر تا الزم به ذکر اساات که می بايساات تمامی ا

ارسال نمايند  elearning@usb.ac.irهاي ارائه خود را در پرتال همايش آپلود کنند و يا به آدرر ايمیل فايل

 تا قبل از شروع همايش همه موارد در سامانه وبینار آپلود و تست گردد.

mailto:elearning@usb.ac.ir
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  در تمامی موارد گفته شده شرکت کننده دخالتی ندارد و صرفا اطالعات اشتراکی را مشاهده میکند

کلیک نموده،  shareنموده و سپس بر روي آيکون تهیه  mp4و يا  PDFبهتر است فايل هاي خود را به قالب 

 اري نموده و با دانشجويان به اشتراک بگذاريد.ذفايل خود را بارگ
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 کلیه فايل هايی که آپلود کرديد را میتوان جهت تدريس انالين و صحبت همزمان استفاده نمايید.

 

  جلسههنگام برگزاری شما مشاهده آماری وضعیت شبکه 

ترين قسمت کلیک کنید می توانید بصورت آماري اطالعات در صورتیکه آيکون باالي صفحه در سمت راست 

 وضعیت و بار شبکه را مشاهده نمايید.
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  دهندگان مقاالتويژه ارائه ارائهمحتواي و ارسال راهنماي تهیه  3

دهندگان حتما ويدئوي ارائه خود را به مدت زمانی که در برنامه به دلیل عدم قطعیت کیفیت ارتباطی همه ارائه

زمانبندي ارائه مشخص شده است تهیه کنند. بدين ترتیب همه ارائه ها در مدت زمان مشخص و طبق زمانبندي 

صورت عدم کیفیت صوت و يا تصوير ارائه دهنده در زمان ارائه وقت ساير حضار شرکت کننده گردد و در برگزار می

 شود.در همايش  تلف نمی

ر الزامی است، د در نشست در زمان ارائه مقاله مقالهيکی از نويسندگان حضور و  آماده سازي فايل ويدئويی ارائه

 .نس حذف خواهد شدغیر اين صورت مقاله موردنظر از مجموعه مقاالت کنفرا

 و ... BB FlashBack Pro  ،FastStone Capture ،ISpring، Camtesia ،powerpointبا ابزارهاي متفاوتی مانند 

را در سايت  mp4.می توانید با استفاده از میکروفن و وب کم ويدئوي ارائه را تهیه کنید. و در نهايت خروجی 

 رسال نمايید. ماه دی 52 پنج شنبهروز تا  حداکثر همايش
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 شفاهیدهندگان مقاالت راهنماي تهیه محتواي ويدئويی ويژه ارائه 3.1

رائه خود اپاورپوينت محتواي  .را از سايت همايش دانلود کنید مقاالت شفاهی ابتدا فايل الگوي پاورپوينت -

 کنید.ارائه شده در سايت همايش آماده ي اساليد، طبق راهنما 14تا  2در  4:3استاندارد  با را

 

 
 

 ، آماده کنید.دقیقه 15 تا 11بین و مدت زمان  .4mpفرمت به ارائه خود را  يیويديومحتواي  -

 باشد. 40MBارسالی حداکثر  ويديو حجم فايل -

 .ديارائه مطمئن شو يقابل قبول آن برا تیفیضبط شده، از ک ليقبل از آپلود فا -

 

( ir-https://seminars.usb.ac.ir/icop2021/faدانشگاه سیستان و بلوچستان ) همايشدر سايت  -

 فايلهاي ارسال" منوي وارد  ،"ها فايل ارسال" قسمت در سیستم کاربر منوي از سپس ثبت نام کنید.

 .(کنید کلیک آن روي. )شويد "پوستر و شفاهی ارايه

 

  
 

https://seminars.usb.ac.ir/icop2021/fa-ir
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، از ارائه pdf، پاورپوينت و (mp4.)سه فايل ويديويی  بارگذاري از پس پايان در و کنید پر را مربوطه فرم -

 بايت مگا 51 از کمتر شما فايلهاي حجم مجموع که نمايید توجه .کنید کلیک را ارسال  کلید ،خود را

ارسال  دي ماه 25شنبه پنجروز  قبل ازلطفا هرچه زودتر نسبت به تهیه فايلها اقدام و تا حداکثر  .باشد

 دقت نمايید نام فايل شما به صورت زير باشد:  نمايید.

( underline، سپس خط زير )Oو براي ارائه شفاهی  Pحرف اول نام فايل، براي ارائه پوستر 

 (، نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله باشد. underlineکد مقاله، خط زير )

که به صورت شفاهی پذيرفته  A-10-2493-2به عنوان مثال مقاله آقاي علی احمدي با کد 

 ارسال گردد.  O_A-10-2493-2_ahmadi.mp4شده است، با نام 
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 پوستردهندگان مقاالت راهنماي تهیه محتواي ويدئويی ويژه ارائه 3.2

محتواي پوستر خود را طبق  دانلود کنید.ابتدا فايل الگوي پاورپوينت مقاالت پوستر را از سايت همايش  -

 راهنماي ارائه شده در سايت همايش آماده کنید.

 

 
 

 آماده کنید. MP4به فرمت و  دقیقه 5مدت زمان حداکثر  اساليد، 2تا  5در ارائه خود از  يیويديومحتواي  -

 باشد. 30MBارسالی حداکثر  ويديو حجم فايل -

 .ديارائه مطمئن شو يقابل قبول آن برا تیفیضبط شده، از ک ليقبل از آپلود فا -

( ir-https://seminars.usb.ac.ir/icop2021/faدانشگاه سیستان و بلوچستان ) همايشدر سايت  -

 فايلهاي ارسال" منوي وارد  ،"ها فايل ارسال" قسمت در سیستم کاربر منوي از سپس ثبت نام کنید.

 .(کنید کلیک آن روي. )شويد "پوستر و شفاهی ارايه

 

  

https://seminars.usb.ac.ir/icop2021/fa-ir
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و  jpgپوستر به فرمت ، (mp4.)سه فايل ويديويی  بارگذاري از پس پايان در و کنید پر را مربوطه فرم -

ppt، باشد بايت مگا 51 از کمتر شما فايلهاي حجم مجموع که نمايید توجه .کنید کلیک را ارسال کلید. 

ارسال نمايید.  دي ماه 25شنبه پنجلطفا هرچه زودتر نسبت به تهیه فايلها اقدام و تا حداکثر قبل از روز 

 دقت نمايید نام فايل شما به صورت زير باشد: 

 نام فايل شما به صورت زير باشد:  -

( underline، سپس خط زير )Oو براي ارائه شفاهی  Pحرف اول نام فايل، براي ارائه پوستر 

 (، نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله باشد. underlineکد مقاله، خط زير )

که به صورت پوستر پذيرفته شده  A-10-2493-2به عنوان مثال مقاله آقاي علی احمدي با کد 

 ارسال گردد.  ahmadi.mp4-2493-10-P_A_2است، با نام 
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  PowerPointراهنماي تهیه ويدئو با استفاده از  3.3

 2119وجود دارد و در پاورپوينت  MP4امکان صداگذاري بر روي اساليدها و تهیه خروجی  2116در پاورپوينت 

 کم بر روي اساليدها وجود دارد.دا و تصوير وبصامکان ضبط 

کلیک کنید.  record slide showمطابق شکل زير بر روي  slide showبعد از تهیه اساليدهاي ارائه از منوي 

 را انتخاب کنید. record from beginningو 

 

 ابق شکل زير از گوشه سمت راست باال میکروفن و وب کم مورد نظر را انتخاب کنید.طسپس م

گوشه سمت چپ پايین وب کم و میکروفن را فعال کنید. در پايان می توانید در هر اساليد با توجه به نوشته هاي 

 آن ويدئوي وب کم را در اساليد جابجا کنید.

 و راست بین انیمیشن هاي مختلف حرکت کنید. با استفاده از فلشهاي پگ

قبل از شروع از گوشه باال سمت چپ عالمت ضبط را بزنید و سپس شروع به صحبت کنید. در هر زمان الزم بود 

 می توانید توقف را بزنید و مجدد ادامه دهید.
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 HDکلیک کنید و سپس  create a videoرا انتخاب کنید. سپس بر روي  file  ،exportدر پايان از منوي 

را بزنید و به اندازه مدت زمان ارائه منتظر  create videoرا مطابق شکل زير انتخاب کنید و در پايان  720

 نهايی تولید شود. mp4بمانید تا فايل 

 


