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 جلسات و نشستهاي همايش: شرکت در 1
ک ت مورد نظر خود کليسبه سايت همايش مراجعه کنيد و با توجه به برنامه همايش بر روي لينک مرتبط با نش

 شويد. دانشگاه سيستان و بلوچستان  کنيد و وارد سامانه وبينار

 باشد.مي  https://webinar.usb.ac.ir/mainsessionلينک جلسه اصلي سخنرانان مدعو 

 
 در شکل باال کليک کنيد. Registered Userبر روي 

نام کاربري و کلمه عبوري که از سوي دبير کميته اجرايي به سخنرانان محترم  (username)در قسمت نام کاربري 

 . شده وارد شويد و در اولين ورود پسورد خود را عوض نماييد اعالم

دهنده تعريف شده اند و دسترسي الزم براي تست و بارگذاري  سخنرانان مدعو در جلسه فوق به عنوان ارائه

مي توانند همزمان بر روي چند دستگاه وارد شوند و کيفيت صدا و تصوير را  دارند.از هم اکنون محتواي ارائه را 

   نيز تست کنند.

 برخط همايش جلسات درملزومات الزم براي شرکت  1.1

ه هدفون و يا هدست داشت اسپيکر،بايد سيستم شما کارت صدا داشته باشد و  دريافت صدا الزاماً الزم است براي

 همراه استفاده نماييد نيازي به اسپيکر نخواهيد داشت.تلفن  در صورتيکه از باشد.

 صحبت کردن در جلسه نيز نياز به ميکروفن و يا هدست و يا هدفون داريد.براي ارسال صدا و 

https://webinar.usb.ac.ir/mainsession/
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براي کيفيت صداي بهتر، بهتر است ارائه دهندگان از هدست و يا هدفون در هنگام ارائه استفاده کنند که صداي 

 نداشته باشد و اکو و نويز ايجاد نشود.دريافتي مجدد برگشت 

 جهت اشتراک گذاري تصوير نياز است تا سيستم شما وب کم داشته باشد و درايور آن نصب باشد.

 بر روي کامپیوتر شخصی از طريق سیستم عامل ويندوز به جلسات مجازي اتصال 1.1

سخه کالينت  ستم و ن سي ست تا مدعوين محترم از طريق  شوند. Adobe Connectبهتر ا صل  صورتيکه  مت در 

ست نرم شويد الزم ا صل مي  صب براي بار اول از طريق نرم افزار مت افزارهاي مورد نياز را بر روي کامپيوتر خود ن

 کنيد. جهت نصب نرم افزار هاي مورد نياز به لينک زير مراجعه کنيد و فايل حاوي نرم افزارها را دانلود کنيد.

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

افزار نرم 6پس از دانلود فايل کليه مرورگرها و نرم افزارهاي باز را ببنديد، فايل را از حالت فشرده خارج نموده و هر 

را  Adobe Connectموجود در آن را به ترتيب بر روي سيستم عامل خود نصب نماييد. در پايان آيکون برنامه 

 در ليست برنامه هاي خود خواهيد داشت.

 

ست  سه از پورتال همايش و ورود اطالعات نام کاربري و کلمه عبورحال الزم ا ر ب پس از کليک بر روي لينک جل

را  OKممکن است دوباره پيام ديگري نمايش داده شود مجدد  را انتخاب کنيد.نرم افزار ده از روي ورود با استفا

 بزنيد.

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

 
 

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

 مي شويد و از کليهتکنولوژي فلش پس از پر شدن نوار مربوطه وارد محيط بر خط کال  بر اسا  

 امکانات نظير صدا، تصوير، به اشتراک گذاري فايل و چت متني مي توانيد استفاده کنيد.
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 .کليک نماييد Allow: ممکن است با پيغام مشابه مواجه گرديد که بر روي دکمه 2نکته 

 

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

 سي دادن ميزبان جلسه اين امکان در صورت لزوم براي شما باز مي شود.رکم فغال نيست و با دست
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مي توانيد با استفاده از )اپل( استفاده مي کنيد  مکينتاشو يا  لينوکسدر صورتيکه از سيستم عامل هاي 

Repository هاي مربوط به سيستم عامل خود جهت نصب افزونه هاي فلش و Connect Adobe  استفاده

 نماييد.

 رفع مشکالت دريافت و ارسال صدا  1.1

 . تقاضاي صحبت کند مدير جلسهميتواند از  raise handشرکت کننده از طريق منو وضعيت با کمک گزينه 

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

 تنظيمات الزم جهت اشتراک صدا و ميکروفون خود را انجام دهد .  ديفعال ميگردد تا بتوان

 

صدا،: تذكر شدن  صدا يا اكو  شدن  پس از پايان صحبت خود مجدد روي اين آيكون كليك  براي جلوگيري از قطع وصل و 
 . 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
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 گام زير را انجام دهيد:رکه در دريافت و يا ارسال صدا مشکل داريد چها در صورتي

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

 

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  اين مررل  ميكروبون خود را انت اب نياييد: در گام دوم )انتخاب ميکروفون(
 . كليك نياييد next سپس بر روي مورد نظر را انت اب كنيد. ميكروبن 

 
 

کليک نماييد 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  Recording Play نموده، در انتها صداي خود را با کليک بر روي

 .نمود

 
 

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

 .باشد قطع مي گرددمي
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 :نکات

در صورتي که مرحله دوم صوتي را نشنيديد ، اسپيکر خود را با پخش فايل صوتي از داخل رايانه بررسي نماييد  *

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

 د.ه وارد سامانه شوينماييد و دوبارآخرين نسخه نرم افزار هاي مورد نياز را نصب 

در صورتي که در مرحله چهارم صوت شما ضبط و يا پخش نشد، اتصاالت خود را بررسي نماييد و از برنامه هاي  *

 د.يندوز ميکروفون خود را تست نماييداخلي و
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کند. در ادوبي کانکت، صدا حالت روبوتيک پيدا مي کند يا بسيار تغيير مي Meetingگاهي در هنگام برگزاري يک 

منظور غير فعال کنيد. به اين  Meetingرا در  Use Enhanced Audioدر اين وضعيت، بايستي ويژگي 

 :مراحل زير را دنبال نماييد

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

 

 را برداريد. Use Enhanced Audioاکنون ميکروفن را از سمت چپ انتخاب و تيک گزينه 
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 براي شرکت کنندگان امکانات سامانهساير  1.1

 جلسهتغییر وضعیت در  1.1.1

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

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

 

 

سه از مدير Raise Hand با انتخاب گزينهميتوانند شرکت کنندگان  صحبت  جل ست  شته  کردندرخوا را دا

 .باشند

 Chatپنجره گفتگوي متنی 1.1.1

 

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

 .نيدرا بز Enter دكي 
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 اشتراک گذاري فايل و يا ويدئو توسط ارائه دهندگان و روساي جلسات: 1.1.1

ستيد مي توانيد فايل مورد نظر خود را  سه ه صورتي که ارائه دهنده و يا رئيس جل شرکت کنندگان به در  براي 

شده را مشاهده نمايند شتراک  شرکت کنندگان تنها ميتوانند فايلها ا شتراک بگذارد و کليه  شتراک . ا اين موارد ا

شتر شد ا سفيد با صفحه يا و نمايش تخته  ستندات يا  صفحه نمايش معموالًشده ميتواند م جهت نمايش  اک 

 .رودافزار و ... به کار مينرم

 

 
 

 .کنداطالعات اشتراکي را مشاهده مي در تمامي موارد گفته شده شرکت کننده دخالتي ندارد و صرفاً
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کليک نموده،  shareنموده و سپس بر روي آيکون تهيه  mp4.و يا  pdf.بهتر است فايل هاي خود را به قالب 

 اري نموده و با دانشجويان به اشتراک بگذاريد.ذفايل خود را بارگ

 

 نالين و صحبت همزمان استفاده نماييد.آتوان جهت تدريس هايي که آپلود کرديد را ميکليه فايل

 

  جلسههنگام برگزاری شما مشاهده آماری وضعیت شبکه 


