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این مطلب را تا به انتها   حتما حتما فقط یکبارهای آنالین کنیم لطفا قبل از استفاده از پورتال کالس ه میتوصی
 دهید.با دقت مطالعه نموده و هر یک از مراحل را با حوصله انجام 

 باشد. الزم به ذکر است پس از اولین اتصال به کالس آنالین دیگر نیازی به انجام موارد نمی

 
 

 امکانات کالس آنالین 
 مشاهده صدا و تصویر استاد بصورت آنالین ✓
 مشاهده اسالیدهای استاد بصورت آنالین ✓
 امکان استفاده از وایت بورد برای استاد  ✓
 های مورد نیاز گذاری فایلاشتراک امکان به  ✓
 ها مشاهده حاضرین در کالس و ایجاد تعامل با آن  ✓
 امکان پرسش و پاسخ صوتی و تصویری  ✓
 (Chatامکان پرسش و پاسخ بصورت متنی ) ✓
 پذیران امکان ضبط ویدئو کالس آنالین و دسترسی برای دانش ✓

 
 

 برای حضور در کالس آنالین به چه چیزهایی نیاز داریم؟ 

    
 ، تبلتلپ تاپ، کامپیوتر 
اینترنت با سرعت  )اختیاری(  هندزفری )اختیاری(  کموب یا تلفن همراه 

 k512حداقل 
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 شروع مراحل؛ لطفا موارد زیر را با دقت و حوصله مطالعه و انجام دهید.
 

 افزارهای مورد نیاز نصب نرم  -1
 ایافزار اتصال به کالس آنالین را با توجه به وسیلهنرمبایست  جهت استفاده از پورتال کالس آنالین می

(Device)   که با آن قصددددد دارید در کالس حدددددور داشددددته باشددددید از جدول زیر دانلود و نصدددد  نمایید 
 

 
  (windows –تاپ )سیستم عامل ویندوز  پیا ل ، تبلتدانلود؛ کامپیوتر

 
  (MAC -سیستم عامل مک تاپ ) پیا ل ، تبلتدانلود؛ کامپیوتر

 
 (Android –دانلود؛ تلفن همراه )اندروید 

 
 (IOS –دانلود؛ تلفن همراه )اپل 

 

کنید نص  )اگر از کامپیوتر شخصی استفاده می بورد فارسیکیدانلود فلش پلیر و 
 باشد (میفلش پلیر و کیبورد فارسی الزامی 

 

 نکته مهم:
توانید توسددددددط مرورگرهای باشددددددد، هممنین شددددددما میروز میبا توجه به اینکه تکنولوژی پورتال کالس آنالین به

( از کالس استفاده نمایید  در بیشتر موارد استفاده Google Chrome( و یا گوگل کروم )Firefoxفایرفاکس )
 شود افزارهای جانبی به منظور ارتقاء کیفیت سرویس پیشنهاد میاز نرم

 

https://postmba.org/download/ConnectAppSetup2020.zip
https://postmba.org/download/AdobeConnect_2019.9.2.dmg
https://postmba.org/download/postMBA.org-OnlineClass.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
https://postmba.org/download/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_wwwpostMBA.org.zip
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
file:///E:/workProjects/98/MBA - DBA/postmba.org/download/ConnectAppSetup2020.zip
file:///E:/workProjects/98/MBA - DBA/postmba.org/download/AdobeConnect_2019.9.2.dmg
file:///E:/workProjects/98/MBA - DBA/postmba.org/download/postMBA.org-OnlineClass.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
file:///E:/workProjects/98/MBA - DBA/postmba.org/download/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_wwwpostMBA.org.zip
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مراجعه نمایید  برای حدور در کالس   آن توانید از آدرس کالس آنالین به شما می  هاپس از نص  نرم افزار 
بایستی کنید میصورتیکه از مرورگر استفاده می )در  ود را وارد نمایید بایست نام کاربری و کلمه عبور خ می

 ( (باشدافزارهای کاربردی موجود مینرم)در  را نص  نمایید  پلیربرنامه فلشآخرین نسخه حتما 
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 :های کالس آنالینمعرفی بخش
مورد بحث در کالس  ی و برنامه ها   یلهافا  یشبه منظور نما یدبخش اسات ین: از امحتوای آنالینبخش  ✓

 صفحات وب و     (یت بورد، فایل پاورپوینت،  )همانند تخته وا  یندنما ی استفاده م یانبه دانشجو
که توسط استاد مجوز پخش   یانی دانشجو یرتصو  یا استاد و  یرتصو یش: به منظور نما ویدئوبخش  ✓

 نموده اند  یافترا در یرتصو
داده   یش در کالس نما ینشرکت کنندگان و حاضر  یقسمت اسام ین: در احاضرین در کالسبخش  ✓

 شود  یم
پرسش و  توانند به منظور  یشرکت کنندگان در کالس م یهبخش کل ین: از ا پرسش و پاسخبخش  ✓

 یکدیگر استفاده نمایند با   (Chatپاسخ و یا صحبت )

 : Meeting یمنو
 است: یرنرم افزار شامل موارد ز یباال یدر منو ینهگز این

✓ Audio Setup Wizardفاده  بخش است یناز ا یکرو اسپ یکروفنم یحعملکرد صح ی: به منظور بررس
 )مهم(  شود یم

- End Adobe Connect کالس آنالین: جهت خروج از 
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 یکروفنو م یکراسپ   یماتتنظ
  یاناست که دانشجو یاقدامات ینقبل از شروع کالس از مهمتر یکروفنو م یکراسپ یحاز عملکرد صح اطمینان

 اند ()بسیاری از این تنظیمات بطور پیش فرض انجام شده  نسبت به انجام آن اقدام کنند  یستبا یم
" را انتخاب نموده و Auto Setup Wizard" ینه" گزMeeeting" یعملکرد صدا از منو یبه منظور بررس -۱

  یدکن یک" کلNext" ینه( رو گزیرز یرپس از باز شدن پنجره مربوطه )مطابق تصو

 
 

 ین  در ایدکن  یک" کلPlay Sound"  ینهگز ی( رویرز یرمرحله در پنجره تسدددددت صددددددا )مطابق تصدددددو  یندر ا -۲
 یصددا یکهباشدد  در صدورت یم  یانهرا یخروج یدر صددا یحعملکرد صدح یبه معن یقیموسد  یصددا یدنحالت شدن

خود   یانهرا  یمربوط به کارت صددا یماتتنظ  یسدتبا یم یدهدسدت به گو  نرسد   یا یکرمذکور از اسدپ یقیموسد 
  یدکن یک" کلNext" ینهگز یرو یکروفنصحت عملکرد م ی  در ادامه به منظور بررسییدرا چک نما
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( یر ز  یرقسمت )مطابق تصو  ینشد  در ا  یدوارد خواه  یکروفنم  یماتپس از انجام مراحل فوق به پنجره تنظ -۳
  یدکن یک" را کلNext" ینهرا انتخاب کرده و گز دخو یانهمتصل به را یکروفنم یی،کشو یبا مراجعه به منو

 
  الزم به ذکر اسدت به ید" را انتخاب کنRecord" ینه( گزیرز  یر)مطابق تصدو یکروفناکنون در پنجره تسدت م -۴

" را انتخاب  Allow" ینهگز  یسدددددددتبا یداده خواهد شدددددددد که م  یشنما  یپنجره کوچک ینهگز  ینمحض انتخاب ا
 خواهد شد  یل" تبدStop" ینه" به گزRecord" ینهگردد  با شروع ضبط صدا گزنموه تا ضبط صدا آغاز 

  در ادامه با ییدنما یک" کلStop"  ینهگز یصدددددددحبت کرده و جهت توقد ضدددددددبط صددددددددا رو یحالت اندک  ینا در
همان  یقاپخش شددددده دق ی  اگر صدددددایدضددددبط شددددده را پخش کن ی" صددددداPlay Recording" ینهاتنخاب گز

 یانهروفن رایکم  یماتتنظم ینصورتا  یرنموده و در غ  یک" را جهت ادامه کلNext"  ینهضبط شده بود گز  یصدا
  ییدخود را چک نما
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حالت ابتدا  ینداده خواهد شدددد  در ا  یش( نمایرز  یربا انجام مرحله فوق پنجره تسدددت سدددکوت )مطابق تصدددو -۵
  یدکن یک" کاNext" ینهگز یرو یماتتنظ یانجهت پا یتا" را انتخاب و نهاTest Silence" ینهگز

 
 یشباشد نما  یم  یانهصدا را  یتدر خصوص وضع  یاطالعات  یصدا که حاو  یماتتنظ  ییبه پنجره نها  یاندر پا  -۶

  ید" را انتخاب کنFinish" ینهپنجره گز ینداده خواهد شد  جهت بستن ا
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 :"Raise Hand" ینهگز
پاسددخ به سددواالت   یابه مطرح کردن سددوال و  یازن  یممکن اسددت دانشددجو ینآنال  یدر کالسددها ینکهبا توجه به ا

قرار گرفته اسدت که با اسدتفاده از آنها دانشدجو قادر خواهد بود   ینرم افزار امکانات  یناسدتاد را داشدته باشدد، در ا
 یامکان در نوار ابزار باال  ینا  یداجازه نما کسد دسدت خود را باال برده و از اسدتاد   یحددور  یبه مشدابه کالسدها

 " قرار گرفته است Set Statusمجموعه " یر( در زیرز یرنرم افزار )مطابق تصو

 
 :یکروفنم یفعالساز
  یکروفنپس از کسددددد  اجازه از اسدددددتاد جهت صدددددحبت کردن در کالس به منظور فعال شددددددن م  یاندانشدددددجو

 یککل یکروفنظاهر شدددددده مربوط به م  یکنآ ینرم افزار رو ی( از نوار ابزار باالیرز یر)مطابق تصدددددو یسدددددتبا یم
  یدنما  یانخود را ب طال تواند م یو دانشددددجو م  یافته ییرمذکور رنگ آن به سددددبز ت   یکنآ یرو یک  با کلیندنما

 ینهگز یسددددتبا  یداده خواهد شددددد که م  یشنما  یپنجره کوچک ینهگز  ینالزم به ذکر اسددددت به محض انتخاب ا
"Allowیید" را انتخاب نما  
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 :بخش ویدئو
 یشددده باشددند اسددتفاده م  ییدتا یکه از طرف و  یانیدانشددجو یااسددتاد و    یرتصددو  یشبخش به منظور نما  یناز ا

 :یدرا دنبال کن یرمراحل ز یرتصو یشگردد  جهت نما
  ییدحاصل نما ینانخود اطم یانهبه را یندورب یحابتدا از اتصال صح -۱
" Videoدر قسمت "  یرز  یردانشجو، مطابق تصو  یتوسط استاد برا  یرتصو  یشامکان نما  یپس از فعال ساز  -۲
 یپنجره کوچک  ینهگز  ین  الزم به ذکر اسددددددت به محض انتخاب ایدکن یک" را کلStart My Webcam" ینهگز
  ییدرا انتخاب نما" Allow" ینهگز یستبا یداده خواهد شد که م یشنما

 
کاربران از   یربه سا یش نما یبرا  یریاست اما هنوز تصو یدهشما فعال گرد  یینبا انجام مرحله فوق دور -۳

" مشاهده  Videoخود را در کادر " یندورب یخروج  یرشما پخش نخواهد شد و دانشجو تنها تصو یندورب
  یینکه در قسمت پا ا" ر Start Sharing" ینهکاربران گز  یرسا یبرا یرتصو یشخواهد کرد  به منظور نما

  یدکن یکداده شده است کل یشنما یرتصو
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

10 

 DBAو  MBA تخصصی هایدوره  های آنالینکالس پورتال  راهنمای   
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

www.postMBA.org 
 

 :(گان)ویژه اساتید و ارائه دهندهمحتوای آنالین بخش 
پاورپوینت، ورد، اکسدل، ا )هانواع فایلتوانند از تخته وایت بورد، های آنالین میدهندگان در کالساسداتید و ارائه

pdfمنین ( و هم، عکس( میزکدار خودDesktopجهدت ارائده بهتر و موترتر خود بهره ) مندد شدددددددوندد  کدار کردن بدا
های خود را بر روی سددرور بارگزاری تصدداویر زیر فایلبایسددت همانند  باشددد  ابتدا میسددیار راحت میاین بخش ب

 تخاب نمایند لیه دانشجویان انرا جهت نمایش به ک Start Sharingند و سپس نمای
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افزارهای مورد ا از نصححب نرمنمایید تمراجعه  زیر  لینکلطفا به فوق مراحل  صحححی   ن از انجامظور اطمینابه من
نیاز و همچنین سححححرتت اتصححححال به اینترنت به منظور شححححرکت بدون اشححححکال در کالس آنالین اطمینان حاصححححل 

 یید.نما
 http://۵.۱۶0.۲00.۵0/common/help/en/support/meeting_test.htm :لینک تست

 
 )بسیار مهم(  Flash Playerجرای دسترسی به ا ارائه

 
 

 باشدکلیه موارد صحیح و بدون اشکال می

 

http://5.160.200.50/common/help/en/support/meeting_test.htm

