
استفاده از سامانه مجازی سازی با 
(آنالین)تمرکز بر کالس های برخط 

دانشگاه هرمزگان

1399-1400نیمسال اول 



فهرست مطالب

تجهیزات مورد نیاز•

 Adobeافزار به کمک نرم)تعریف درس به صورت برخط در سامانه مجازی سازی : بخش اول•

Connect)

Adobe Connectکار در نرم افزار : بخش دوم•

Adobe Connectنصب نرم افزار : مورد اول–

Adobe Connectشروع کار با نرم افزار : مورد دوم–

توسط استادAdobe Connectمدیریت دسترسی های دانشجویان در نرم افزار : بخش سوم•
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تجهیزات مورد نیاز

لپ تاپ یا کامپیوتر•

هدست دارای میکروفون یا حداقل هندزفری•

ند هندزفری های مناسب آن هایی هستند که همانند تصویر زیر، سه شیار روی قسمت فلزی خود دار–

(بیشتر هندزفری های گوشی های موبایل مناسب هستند)
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تعریف درس به صورت 
برخط در سامانه مجازی 

سازی

بخش
اول



ه تعریف درس به صورت برخط در سامان
مجازی سازی

https://vc.hormozgan.ac.irمراجعه به سامانه مجازی سازی به آدرس : مورد اول•

«رمز ایستا»یا « یکبار رمز»، «اطالعات»ورود استاد یا دانشجو از منوی : مورد دوم•

جلسات درس و انجام تنظیمات ورود به سامانهجستجوی : مورد سوم•

تعریف نوع برگزاری کالس توسط استاد: (مخصوص استاد)مورد چهارم •

شرکت در کالس برخط: مورد پنجم•
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مجازی سازیمراجعه به سامانه : مورد اول

6

https://vc.hormozgan.ac.ir



ورود استاد یا دانشجو از منوی : مورد دوم
«رمز ایستا»یا « یکبار رمز»، «اطالعات»

7

ود،خقبلیمراجعاتدربایدکاربررمز،یکبارازاستفادهجهت
واردصحیحشکلبهراخودهمراهشمارهوفعالراامکاناین

حاویپیامکگزینه،اینبودنفعالصورتدر.باشدکرده
.می گرددارسالدانشجویااستادهمراهتلفنبهرمزیکبار



انجام–جلسات یک درس روز جستجوی : مورد سوم
رمز و رمز ایستاتنظیمات یکبار 

فعالتاداسبرایتنها«تصحیحوفایلآپلود»گزینهالبته.می بیندراروزهماندرخوددرسیکالس هایدانشجویااستادورود،ازپس
.می شوددادهنمایشروزآندرسیکالس هایمجددامن،امروزبرنامهرویبرکلیکصورتدر.است

نموداقدام«مندرس های»رویبرکلیکبامی تواندرس،یکبرنامه هایکلجستجویجهت-1

.نموداقدامشدهمشخصآیکونبا،ایستارمزجهتو«رمزیکبارتنظیمات»رویبرکلیکبارمز،یکبارفعالسازیجهت-2
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تنظیمات رمز ایستا



جلسات هر درسجستجوی : مورد سوم
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برنامهههم»رویبرکلیکبا.شودمیدادهنمایشدانشجویااستاددروستمامیوشدهباززیرپنجره،«مندرس های»رویبرکلیکازپس
.کندمشاهدهرامجازی سازیسامانهدردرساینشدهتعریفجلساتتمامیمی توانددانشجویااستاد،«کنجستجورادرساین

آنیاندانشجوودرسهراستاد.شدمربوطهدرسگفتگویتاالرواردتوانمیدرس،هرگفتگویتاالرآیکونرویبرکلیکباهمچنین
استفادهفایلیامطلبگذاریاشتراکیادرسآنموضوعاتمورددرنظرتبادلجهتForumیکمانندگووگفتتاالرازمی توانند

.نمایند

ورود به تاالر 
گفتگوی درس



تعریف نوع برگزاری کالس توسط: (مخصوص استاد)مورد چهارم 
قسمت اول–استاد 
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واستادهفتگیبرنامهمطابقخودکارشکلبهدرسیجلسات.می شوددادهنمایشصفحهپایینجدولدرسطریکدردرسی،جلسههر
استانجامبلقا«تصحیحوفایلآپلود»رویبرکلیکباکالسبرگزارینحوهتنظیمات.می شودتعریفسازیمجازیسامانهدردانشجو،



تعریف نوع برگزاری کالس توسط: (مخصوص استاد)مورد چهارم 
قسمت دوم–استاد 
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منوییتصحیح،وفایلآپلودرویبرکلیکازپس
برگزاری،نحوهقسمتاز.می گرددبازشکلمطابق

:نمودانتخابراکالسبرگزارینوعمی توان
(برخطکالس)آنالین-1
،کالسجلسهاینکهصورتیدر)تمرینیاآزمون-2

اتتنظیمسایر.باشدتمرینیاآزمونجلسهیک
طراحیبهورود»صفحهباالیلینکدرمورداین

.بودخواهد«تمرینیاآزمون
در)دانشگاهکالسدرضبطیامدرستوسطضبط-3

حتوامبارگذاریشکلبهکالسیجلسهکهصورتی
(باشدچندرسانه ایفایلیاPDFفایلنظیر



تعریف نوع برگزاری کالس توسط: (مخصوص استاد)مورد چهارم 
قسمت سوم–استاد 
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بتث»رویبرکلیکبا،«برگزارینحوه»انتخابازپس
نوع.می شودتعیینبرگزارینحوه،«جدیدوضعیت
شروعساعتازقبلتااستبهترراکالسبرگزاری

.استامکان پذیربرگزارینحوهتغییر.کردتعیین

یا«مدرستوسطضبط»برگزارینحوهکهصورتیدر-
ایینپقسمتازشود،تعیین«دانشگاهکالسدرضبط»

بامی توانراجلسهنیازموردآموزشیفایل هایمنو،
رویبرکلیکسپسوBrowseگزینهازانتخاب
رایبشده،آپلودفایل های.نمودآپلودسامانهدرآپلود،
ودآپل»آیکونباالیدرکالسآندانشجویانواستاد
مشاهدهقابلسامانهاولصفحهدر«تصحیحوفایل
.است



تعریف نوع برگزاری کالس توسط: (مخصوص استاد)چهارم مورد 
قسمت چهارم–استاد 

شده باشد، تعیین( آنالین)الزم به ذکر است حتی در صورتی که نحوه برگزاری کالس، موارد دیگر نظیر برخط 
.استاد می تواند فایل های کمکی مورد نظر خود را مانند توضیحات اسالید قبل، آپلود کند

فایل های بارگذاری شده این جلسه
کالسی توسط استاد
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شرکت در کالس برخط: پنجممورد 
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نمایش متن. ، ساعت شنی ظاهر می شود«وضعیت برگزاری»تعیین شود، زیر ستون ( برخط)در صورتی که نحوه برگزاری آنالین 
.خواهد بود« منتظر باشید»دقیقه قبل از آغاز کالس 15داده شده تا 

در . دنمایش داده می شو« در حال آماده سازی توسط استاد، شکیبا باشد»دقیقه قبل تا زمان آغاز کالس، آیکون عوض شده و متن 15از 
.خواهد داشتوجود استاد تنها توسط ، امکان ورود به کالس این بازه، با کلیک بر روی آیکون یا متن این ستون

س شوندمی توانند وارد کال« پخش آنالین»روی با کلیک پس از ورود استاد، دانشجویان . آغاز کالس، آیکون به شکل زیر خواهد بودزمان هنگام 

1

2

3



شرکت در کالس برخط: پنجممورد 
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 Adobeنرم افزار دقت بفرمائید که سیستم برگزاری جلسات آنالین، -

Connectمی باشد.

را نصب و Adobe Connectبرای این کار، باید از قبل، نرم افزار -

به اده برای نصب این نرم افزار و شیوه استف. مرورگرها را به روز کرده باشید

.این فایل راهنما مراجعه فرمائیدبخش دوم و سوم 

باز خواهد 1در صورتی که موارد به درستی انجام شده باشد، پنجره شماره -

.شد

باز شد، در بار اول، تیک 2در صورتی که در مرورگر پنجره ای مانند شماره -

Remember my choice را فعال کرده و گزینهOpen in 

Applicationده در بارهای بعد، این سوال پرسیده نش. را انتخاب نمائید

.  و نرم افزار به شکل خودکار باال خواهد آمد

1

2



ADOBEکار در نرم افزار 

CONNECT

بخش
دوم



CONNECTنصب : مورد اول

دانلود از –28تا 18اسالیدهای –( مدرسین لطفا از این گزینه استفاده نمایند)نسخه وب روی ویندوز •

https://vc.hormozgan.ac.ir/capnew.exe

(https://vc.hormozgan.ac.ir/ac269.apkدانلود از )نسخه اندروید روی گوشی یا تبلت های اندرویدی •

(iToonesدانلود از )روی آیفون IOSنسخه •

17
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روی ویندوز–CONNECTنصب : مورد اول

با مراجعه به بخش Adobe Flash Playerو Adobe Connectحذف نسخه های قبلی -1قسمت 

Control Panel ویندوز و سپس مراجعه به بخشAdd or remove programs یاPrograms 

and Features

با دانلود از Adobe Connectنصب آخرین نسخه نرم افزار -2قسمت 

https://hormozgan.ac.ir/capnew.exe

به روز رسانی مرورگرها-3قسمت 

برای سایر نسخه های . توضیح داده شده است7روی ویندوز 2و 1، قسمت 28تا 19در اسالیدهای * 

29الیدهای در صورت نصب قبلی، می توانید این اسالیدها را نادیده گرفته و به اس. ویندوز روند مشابه است

.به بعد مراجعه فرمائید
18



1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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، حتما سیستم Adobe Flashو Adobe Connectپس از حذف تمامی نرم افزارهای •

نمائیدRestartخود را 

1قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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2قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول

از آدرس Adobe Connectدانلود نسخه جدید نرم افزار •

https://vc.hormozgan.ac.ir/capnew.exe
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مخصوص ویندوزAdobe Connectشروع نصب نسخه جدید •

2قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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2قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول
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3قسمت –روی ویندوز –CONNECTنصب : مورد اول

به روز رسانی مرورگر مورد استفاده•

–Mozilla Firefox

–Google Chrome

–Opera

–…

28



روی –CONNECTکار با : مورد دوم
ویندوز

معرفی قسمت های اصلی•
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سرعت ارتباط با سرور

اسپیکر میکروفن وبکم

الیه های برگزاری جلسه
استفاده می شودSharingمعموال از 

1شکل –Adobeبخش 
30



خط کمتر باشد، 4اگر از . قدرت ارتباط با سرور را نشان می دهد: سرعت ارتباط با سرور•

 صدا و در این حالت، مثال. مناسب نیست( استاد یا دانشجو)یعنی سرعت اینترنت کاربر 

.قل می شودتصویر یا مطلب ارائه شده توسط استاد بریده بریده و با کیفیت نامطلوب منت

استاد در جلسات کالسی که. نحوه برگزاری جلسه را نشان می دهد: الیه های برگزاری جلسه•

.  استفاده می شودSharingصحبت کرده یا مطلبی را نمایش می دهد، معموال همیشه از پنل 

.با کلیک بر روی هر کدام از پنل ها، حالت صفحه عوض می شود

روی ویندوز –CONNECTکار با : مورد دوم
1شکل –ADOBEبخش توضیحات 

31



لپ تاپکهصورتیدرگزینه،اینرویبرکلیکبا:وبکم•

باشند(خارجیوبکمیا)داخلیوبکمبهمجهزکامپیوتر،یا

شدهفعالوبکمباشد،شدهشناساییسیستمتوسطو

متسباالبخشدرشده،گرفتهتصویرو(می شودسبز)

نمایشجهت.می شوددادهنمایش(Videoپنل)راست

تاسنیازوبکم،فعال سازیازپسسایرین،بهتصویر

Startدکمه SharingپنلدرکهVideoمی شودظاهر

.گرددکلیک

می توانوبکم،کنارکوچکدکمهرویبرکلیکبا•

چندوجودصورتدریادادهتغییرراوبکمتنظیمات

.نمودانتخابرانظرموردوبکموبکم،

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
1شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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کهیصورتدرگزینه،اینرویبرکلیکبا:میکروفون•

ازیابودهداخلیمیکروفونبهمجهزکامپیوتر،یالپ تاپ

شدهاستفادهمیکروفونبهمجهزهندزفرییاهدست

.(می شودسبز)شدهفعالمیکروفونباشد،

وانمی تمیکروفون،کنارکوچکدکمهرویبرکلیکبا•

چندوجودصورتدریادادهتغییرراآنتنظیمات

.نمودانتخابرانظرموردمیکروفونمیکروفون،

میکروفونمانند:اسپیکر•

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
1شکل –ADOBEبخش توضیحات 

تنظیم صدای میکروفون

انتخاب میکروفون مورد نظر

33



منوی تنظیمات اصلی

بخش شرکت کنندگان

Hosts: مدیر کالس
Presenters: ارائه دهندگان
Participants: شرکت کنندگان

2شکل –Adobeبخش 
Chatبخش مربوط به گفت و گوی متنی یا 

Chat Podبین کاربران یا همان 

1

2

توضیحات

Hosts: صرفا استاد کالس

Presenters: دانشجو در حال ارائه

Participants: سایر دانشجویان

34



برککلیبااصلیتنظیماتمنوی•

اینرویبرکلیکبا:Meetingروی

،Preferencesبخشبهرفتنوگزینه

راAdobeنرم افزارتنظیماتمی توان

یازنموردتنظیماتمهمترین.دادتغییر

،Videoبهمربوطبخشقسمت،ایندر

Screen ShareوChat Podاست.

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
2شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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کیفیتتغییرجهت:Videoبخش•

در)وبکمازپخشحالدرتصویر

(وبکمپشتیبانیصورت

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
2شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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Screenبخش• Share:تغییرجهت

ازفادهاستصورتدرتصویرکیفیت

Screenگزینه Share(نحوه

Screen Shareصفحهچنددر

(شودمیدادهتوضیحبعد

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
2شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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Chatبخش• Pod:قسمتاین

گویوگفتیاChatبهمربوط

تدق.می باشدکاربرانبینمتنی

ردفارسی«ی»حرفکهبفرمایید

Adobeنرم افزار Connect

اینتایپجهت.نمی شودپشتیبانی

Shiftترکیبیکلیدازحرف، + x

.فرمائیداستفاده

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
2شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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Chatبخشتنظیمات• Podمنویدر

Meeting:فعالغیریافعالجهت

بینخصوصیChatسازی

کالسبرگزاریهنگامدانشجویان

فرضپیشصورتبهامکاناین)

سازی،فعالغیرجهتوبودهفعال

برکلیکوتیککردنپاکبهنیاز

.داردوجودDoneروی

ویندوز روی –CONNECTکار با : مورد دوم
2شکل –ADOBEبخش توضیحات 
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نشان دادن وضعیت خود

Participantsبیشتر مورد استفاده 

ا مثال زمانی که سوال دارند یا ب

. مطلبی موافق یا مخالف هستند

این امکان را استاد می تواند در 

ان جلسه اول کالس برای دانشجوی

توضیح داده و شیوه استفاده از

وضعیت های متفاوت  را به شکل

یح دلخواه خود، به دانشجویان توض

دهد

3شکل –Adobeبخش 
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نشان دادن مطلب به دانشجویان

Share My Screen:  (37تنظیمات در اسالید )نشان دادن صفحه کامپیوتر

Share Document:  (ترجیحا پی دی اف)نشان دادن فایل حاوی مطلب

Share Whiteboard:  (نیاز به صفحه تاچ یا قلم نوری)نشان دادن وایتبورد نرم افزار

4شکل –Adobeبخش 
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مدیریت –CONNECTبا کار 
دانشجویان توسط استاد

بخش
سوم



(فعال استChatفقط اسپیکر، نشان دادن وضعیت و )صفحه دانشجویان به شکل پیش فرض 

43
5شکل –Adobeبخش 

ارائهایوبکمتصویردادننشانصحبت،امکاندانشجوهمچنین

ولزومصورتدرونداشتهفرضپیشصورتبهرامطلب

فعالودانشجبرایاستادتوسطبایددسترسی هااینصالحدید،

گردد

ازبصفحهتصویر،اینمثالبرای

Adobeدرشده Connectرا

Ghassemiنامبهدانشجوییبرای

دهدمینمایش



در صورت )جهت فعال سازی امکان صحبت دانشجو یا نشان دادن تصویر او توسط استاد 

(وجود وبکم روی سیستم دانشجو

ر نشانگر موس توسط استاد بر روی اسم هر شخص برده شده و از منوی باز شده د

تصویر، امکان مورد نظر فعال می شود

• Enable Microphone

• Enable Video
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Adobe Connectصفحه استاد در نرم افزار 



برای Enable Microphoneمثال 

Ghassemi
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Adobe Connectصفحه استاد در نرم افزار 



46

پس Ghassemiدانشجو Adobeصفحه 

ل از فعالسازی میکروفون در مرحله قب

توسط استاد درس

دقت بفرمائید که در منوی باال، گزینه

جو میکروفون برای دانشجو ظاهر شده و دانش

د می تواند پس از فعالسازی میکروفون خو

(، صحبت کند33همانند توضیحات اسالید )

8شکل –Adobeبخش 

پس از فعالسازی میکروفون توسط استاد در صفحه قبلGhassemiصفحه دانشجو 



Ghassemiعالمت میکروفون نشان می دهد 

امکان استفاده از میکروفن دارد

ل استاد جهت غیر فعال سازی مانند قب

عمل خواهد کرد
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Adobe Connectصفحه استاد در نرم افزار 



جهت فعال سازی امکان ارائه مطلب توسط دانشجو 

ر نشانگر موس توسط استاد بر روی اسم هر شخص برده شده و از منوی باز شده د

چ دقت بفرمائید که به هی. کلیک می کنیمMake Presenterتصویر، بر روی گزینه 

کلیک نکرده چون در این صورت، دسترسی دانشجو بهMake Hostعنوان، بر روی 

تاندازه دسترسی استاد بوده و امکان هر نوع تغییر یا پایان کالس را خواهد داش
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Adobe Connectصفحه استاد در نرم افزار 

در بخش Particpantsاز قسمت Ghassemiبا انجام این کار، دانشجو 

منتقل شده و دسترسی Presentersشرکت کنندگان، به قسمت 

Microphone ،Webcam (  41اسالید )و همچنین امکان نشان دادن مطلب

.برای دانشجو فعال خواهد شد

1

2
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شدن توسط استادPresenterپس از Ghassemiصفحه دانشجو 

.  دقت بفرمائید( Attendees)به تغییر ایجاد شده در بخش شرکت کنندگان 

به بخش ارائه ( Participants)از بخش دانشجویان Ghassemiدانشجو 

.منتقل شده است( Presenters)دهنده 

بوط همچنین دقت بفرمائید که بخش مر

توضیح 41به ارائه مطلب که در اسالید 

داده شده نیز برای دانشجویی که 

Presenterشده فعال خواهد شد

1

2


