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 دارید.   AdobeConnectافزار نیاز به نصب نرم اول از همه های مجازی، برای شرکت در کالس 

کنیم در صورت امکان از کامپیوتر  )البته توصیه می تونید استفاده کنیدخواهید می از هر کدوم بافزار برای موبایل و کامپیوتر وجود داره و این نرم 

 استفاده کنید(.

 ود نرم افزار: دانل

 iOSنسخه  ( نسخه اندروید )کافه بازار نسخه اندروید  ویندوز نسخه

دار/با قابلیت مکالمه استفاده میکروفون ید ترجیحا از هندفری نک)ضمنا اگه از موبایل استفاده می از هندزفری/هدفون استفاده کنید.حتما ضمنا 

 کنید.(

 دم، ولی نسخه موبایل هم کمابیش شبیه همینه.ز رو توضیح می نسخه ویندوجا این

 

 و وارد کنید:در اون کادر آدرس زیر ر خواد،افزار از شما یک آدرس می افزار و باز کردنش نرم عد از نصب نرم ب

http://live3.tehranclass.ir/sharafodin/ 

 

 به صورت فینگلیش ترجیحا( وارد کنید ) رو خودتون ( نام و نام خانوادگی)کامل ( رو انتخاب کنید و نام guestهمان )قسمت بعد، نوع یوزر مدر 

 ه کالس تایید نخواهد شد!ود شما ب دقت کنید که اگر نامی جز نام کامل خودتون رو بزنید، ور
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 ای نخواهد داشت(. ی برقرار نیست، تالشتون نتیجه حضورتون در کالس تایید بشه )در ساعاتی که کالسحاال باید کمی صبر کنید تا 

 خب به کالس خوش اومدید!

 

 بهتون بگم.د نکته دیگه رو هم  د، اما اگه بخواهید سوالی بپرسید باید چنبرای شنیدن و دیدن کالس نیاز به کار خاصی نداری

 ه برای پرسیدن سوال وجود داره:را ۲

 (Q & Aبا عنوان   )کادر کوچک سمت راست پایین استفاده از بخش پرسش و پاسخ (1



 

کنم فینگلیش این کار رو انجام بدید، چون زبان  هم ترجیحا توصیه می  در این حالت شما سوالتون رو باید در این قسمت تایپ کنید. )باز

شه. اما اگر خواستید فارسی بنویسید، از کیبورد عربی استفاده کنید یا حداقل حرف های موبایل درست نمایش داده نمیفارسی در نسخه 

 بنویسید.( -«نی »عی-ش اکتر عربی ا کار»ی« رو ب

 ده.کنه یا به احتمال بیشتر به صورت صوتی جواب می ، جوابتون رو تایپ می بعد از مشاهده سوال شما معلم

 اجازه گرفتن و پرسیدن صوتی  (۲

 تدا اجازه بگیرید )طبق تصویر(ن حالت شما باید ابدر ای

 



 شه.برای شما فعال میکروفون کان استفاده از میبعد از اینکه به شما اجازه داده شد، ام 

 

 کنید. حاال برای اینکه صداتون در کالس پخش بشه، باید میکروفون خودتون رو فعال

 

 رو غیرفعال کنید.تونید میکروفون ون دکمه میمجدد همسوال یا نکته رو مطرح کردید، با فشردن بعد از اینکه 

 مه(صدا ک . مثل اینکه ( دیگری هم اعالم کنیدstatusتونید حاالت )ن دست، می حالت باال برددر این امکان عالوه بر )


