
نرم افزار کالس آنالین
آموزش استفاده از 
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فراگیران عزیز 

با سالم و تبریک سال نو 
هـمانـگونـه کـه مـطلع هسـتید بـا تـوجـه بـه شـرایـط مـوجـود و عـدم امـکان بـرگـزاری 

کالس حضوری، کالسهای مجازی بهترین گزینه جایگزین هستند.  

خــواهــشمند اســت بــا در نــظر گــرفــنت ویــژگــی هــای مــثبت کــالســهای آنــالیــن و 
برتری های آن نسبت به کالس حضوری، 

 ضمن تسلط و فراگیری کامل  امکانات فضای کالس مجازی، 
 ،(4G یا ADSL ) و همچنین بهبود وضعیت دسترسی خود به اینترنت 

 تجربه و بازدهی خود از کالس را به مراتب بهبود ببخشید.  :)
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ورود به نرم افزار ▸

مواجه شدن با ۲ گزینه ی :  ▸
۱-تنها شنونده  و  ۲-میکروفون      ———>      انتخاب تنها شنونده

میکروفونتنها شنونده

مایلید با چه روشی به بخش صدا وارد شوید ؟
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فعال کردن میکروفون       ———>       (پایین صفحه) انتخاب         ▸

منتقل شدن به آزمایش اکو : ▸
    ۱- شنیدن صدای خود      ———>      انتخاب Yes (بله)                                                        

۲- عدم شنیدن صدای خود      ———>      انتخاب No (خیر) 

در صـورت عـدم فـعال شـدن مـیکروفـون، بـا تـغییر نـوع مـیکروفـون و تـنظیمات و یـا نـهایـتاً خـارج شـدن و وارد شـدن مجـدد بـه سیسـتم ، بـرای فـعال نـمودن آن مجـددا ★
اقدام نمایید.

این آزمایش اکوی صدای شخصی است. چند کلمه صحبت کنید. 
آیا صدا را می شنوید؟

بله خیر
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اعالم وضعیت        ———>       (کلیک کردن بر روی اسم خود) انتخاب اعمال وضعیت ▸

برای اجازه گرفنت از استاد، ★
متوجه نشدن درس (گیج شدن)،  

ندانسنت جواب سؤال (تصمیم گیری نشده)، 
نشان دادن میزان رضایت (شادی، ناراحتی، تحسین، عالی، نه چندان خوب) 

و در صورت عدم حضور در جلسه (به صورت موقت و فقط در موارد اضطراری)، از قسمت اعمال وضعیت استفاده نمایید.

عدم حضور در جلسه 

اجازه گرفنت از استاد 

تصمیم گیری نشده 

گیج شدم 

ناراحت 

شاد 

تحسین 

عالی 

نه چندان خوب

اعمال وضعیت
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به اشتراک گذاشنت مطالب        ———>       (گوشه باال سمت چپ) انتخاب یادداشت های اشتراکی ▸

به منظور به اشتراک گذاشنت مطلبی بدون ذکر نام و با قابلیت های ★
پررنگ کردن، 
کج نوشنت، 

زیر کلمه خط کشیدن، 
خط خوردگی، 

و فهرست  بندی مرتب و نامرتب، می توانید از گزینه ی یادداشت های اشتراکی با رعایت شئونات اخالقی و قوانین کالسی استفاده نمایید. 

پررنگ 

کج 

زیرخط 

خط خورده 

فهرست بندی مرتب 

(بر اساس شماره) 

فهرست بندی نامرتب 

(بر اساس نقطه)

اعمال وضعیت hello

hello

hello

hello

1. 
2. 
3.

• M 
•  ه
• خ

hello  hello  hello  hello

1. 1 
2. 2 
3. 3 

•
•
dvHh •
•
Dv
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چت کردن        ———>       (گوشه باال سمت چپ) انتخاب گفتگوی عمومی ▸

بـه مـنظور بـه اشـتراک گـذاشـنت مـطلبی و یـا گـفتمان عـادی بـا هـم کـالسـی هـا و اسـتاد بـا ذکـر نـام، مـی تـوانـید از گـزیـنه ی ★
گفتگوی عمومی با رعایت شئونات اخالقی و قوانین کالسی استفاده نمایید. 

ذخیره گفتگو      ———>       (گوشه باال سمت راسِت قسمِت گفتگوی عمومی) انتخاب ذخیره   ‣

گفتگوی عمومی
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ذخیره



استفاده از تخته : (گوشه وسط سمت راست)       ———>      فعال سازی توسط استاد ▸

مداد      ———>      انتخاب          و سپس انتخاب ▸

منت      ———>      انتخاب          و سپس انتخاب           ▸

تغییر رنگ      ———>      انتخاب ▸

تغییر سایز      ———>      انتخاب▸

گفتگوی عمومی
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قابلیت های نرم افزار برای اساتید
۱- نظرسنجی  ▸

اساتید می توانند سؤالی را مطرح کرده و از دانشجویان بخواهند که به آن در قالب نظرسنجی (به صورت های مختلف ) پاسخ دهند.———> عکس ۱ 

در این صورت در پایین صفحه ی دانشجویان، نظر سنجی ظاهر شده و می توانند با توجه به سؤال مطرح شده توسط استاد، به آن پاسخ دهند.———> عکس ۲ 

اساتید می توانند نتایج نظرسنجی را مشاهده و در صورت تمایل آن را با کالس به اشتراک بگذارند. ———> عکس ۳

Sh.BieAndooh

۱ ۳
۲



۲- گروه بندی ▸
اساتید می توانند دانشجویان را در گروه های چند نفری، به صورت رندوم یا انتخابی، گروه بندی نمایند. 

دانشجویان در هر گروه فقط با اعضای گروه خود در ارتباط بوده و حتما باید از میکروفون استفاده نمایند و تمرینات مربوطه را با اعضای گروه خود انجام دهند. 

استفاده از دوربین در گروه، با رعایت شئونات اسالمی و ظاهر مناسب می تواند تجربه ی کالس آنالین را لذت بخش تر نماید.  

 اساتید میتوانند مکاملات درون گروه ها را بشنوند و به هرگروه وارد شوند.★
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۳- مدیریت  ▸
اسـاتـید مـی تـوانـند کـلیه ي چـت هـا، اعـالم وضـعیت، مـوارد نـوشـته شـده بـر روی تـخته و هـر گـونـه عـملی را مـدیـریـت و 

حذف نمایند. 

اساتید امکان تغییر و محدود کردن دسترسی دانشجویان به میکروفون و دوربین و دیگر امکانات موجود را دارند.
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۳- ارتقای دانشجویان به نقش ارائه گر  ▸
استاد این قابلیت را دارد که دانشجویان را به نقش ارائه گر ارتقا دهد تا بتوانند مطلبی را ارائه و کنفرانس دهند. 

در این صورت دانشجو به امکانات زیر دسترسی خواهد داشت : 
- مطرح کردن نظرسنجی 

- آپلود کردن فایل ارائه (ترجیحا PDF) از روی سیستم 
- مدیریت تخته  

- به اشتراک گذاشنت صفحه ی سیستم( کامپیوتر یا لپتاپ) و یا اشتراک گذاری یک برنامه ي  خاص از روی سیستم
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آغاز یک نظرسنجی 

بارگزاری فایل ارائه 

اشتراک یک ویدئوی خارجی



با آرزوی سالمتی 
سپاس از همراهی شما
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