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adobe connectآموزش نحوه نصب نرم افزار ✓

روشدوبههانشستبهورودنحوهآموزش✓

هانحوه استفاده از میکروفون و صحبت در نشستآموزش✓



آموزش نحوه نصب نرم افزار 
adobe connect



پس از دانلود نرم افزار فایلی به . در ابتدا شما باید نرم افزار را از سایت های معتبر دانلود کنید
.بر روی این فایل کلیک کرده و آنرا باز کنید. این صورت در سیستم شما قرار خواهد گرفت



با سایتی که از آن دانلود کرده اید متفاوت است اما فایل نصب نرم افزار را هم از متناسبفایلدرونمحتوای
پس بر روی فایل نصب نرم . روی آیکون، هم نام فایل و هم حجم فایل میتوانید به راحتی تشخیص دهید

.افزار کلیک کنید



به منظور آغاز فرآیند . پنجره ای به این صورت باز خواهد شد
.کلیک کنید installنصب برنامه، بر روی گزینه 



با پس از آن. کمی صبر کنید تا برنامه به طور کامل نصب شود
مواجه خواهید شد که این به  installation is completeپیغام 

.  معنای پایان فرآیند نصب است
 create a desktopعنوانتحتایگزینهپنجرهپاییندر

shortcutیک با فعال کردن این گزینه میتوانید. مشاهده میشود
ا آیکون از نرم افزار بر روی صفحه دسکتاپ خود ایجاد کنید ت

.برای ورود به نرم افزار کار ساده تری داشته باشید



هم اکنون برنامه بر روی سیستم ما نصب شده و میبینید که آیکون نرم 
.افزار بر روی دسکتاپ ایجاد شده است



:آموزش نحوه ورود به نشست ها به دو روش

adobe connectورود مستقیم از طریق نرم افزار 1.

ورود از طریق مرورگرها2.



برای ورود از روش اول یعنی به صورت 
،adobe connectمستقیم از نرم افزار 

نک نرم افزار را باز کرده و لیکافیستتنها
نشست که از قبل در اختیار شما قرار 

 /roomگرفته است را در قسمت 
content linkو سپس بر روی . قرار دهید

.کلیک کنیدcontinueگزینه 

1

2



ک نام نرم افزار لینک را شناسایی کرده و در این قسمت از شما میخواهد برای ورود به کالس ی
استفاده کنید و guestالزم به ذکر است حتما برای ورود از قسمت . برای خودتان انتخاب کنید

Enterپس از انتخاب نام خود بر روی گزینه  Roomی که نام انتخابتاسگفتنی. کلیک کنید
.در این قسمت همان نامی است که در نشست، اکانت شما با آن نشان داده میشود

1

2



مشاهده میکنید که کالس برای ما باز شده و اکانت ما را 
دقیقا با نامی که در مرحله قبل انتخاب کردیم نمایش 

.داده است



برای ورود با استفاده از مرورگر ها کافی است 
مرورگر مورد نظر خود را باز کرده و لینک نشست را 

.در آن جستجو کنید



انندمبهومیکندهدایتکانکتادوبافزارنرمسمتبهراشماخودکارصورتبهمرورگر
ن الزم به ذکر است از ای. قبل از شما میخواهد تا نام مورد نظر خود را انتخاب کنیدروش

.را بر روی سیستم خود نصب داشته باشیدadobe connectروش نیز باید نرم افزار 
Enterانتخاب و گزینه guestرد نظر را در قسمت مونامپس Roomرا انتخاب میکنیم.
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میبینیم که به مانند روش قبل به راحتی و با نام 
.انتخابی خودمان وارد کالس میشویم



آموزش نحوه استفاده از 
هامیکروفون و صحبت در نشست



برای فعال کردن میکروفون و صحبت در نشست ابتدا الزم است تا سخنران اجازه دسترسی به 
زمانی که دسترسی به شما داده شود در کنار نام شما آیکون میکروفون . میکروفون را به شما بدهد

قرار خواهد گرفت و همچنین یک آیکون میکروفون نیز در باالی صفحه پدیدار میشود و تنها الزم 
حاال شما قادر به صحبت کردن . است شما بر روی آیکون باالی صفحه کلیک کنید تا سبز رنگ شود

.خواهید بود



در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند 
نصب برنامه و یا ورود به نشست ها با 

.شماره زیر در ارتباط باشید

09398994346
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