راهنمای شرکت درکالس مجازی
پژوهشگاه مواد و انرژی
پژوهشگاه مواد و انرژی به جهت حفظ سالمت دانشجویان
و اساتید خود تا رفع شرایط کنونی ،با کمک بستر نوین
فناوری اطالعات ،استمرار آموزش دوره های در جریان را
به شیوه آنالین (تعاملی و مجازی) در اولویت کار خود قرار
داده است.
همه اساتید محترم و پرسنل پژوهشگاه مواد و انرژی در
این راستا در کنار دانشجویان هستند تا به امید پروردگار در
گذار از این مرحله و رسیدن به شرایط پایدار باالترین کیفیت
خدمات رسانی را داشته باشند.
باشد که در این مهم با همراهی و توجه شما دانش پژوهان
عزیز موفق باشیم.

ف روردین 99
پژوهشگاه مواد و انرژی
گرداورنده :مدیریت فناوری اطالعات
ویرایش 1

قبل از ورود به کالس مجازی خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمائید:
 -1کلیه کالس ها بر اساس برنامه زمانی کالسهای حضوری و راس ساعت برگزار می شوند.
 -2پس از ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی به نشانی  http://merclms.merc.ac.irو انتخاب درس مربوطه ،لینک
ورود به کالس قابل مشاهده می باشد.
 -3کالس در فضای نرم افزار  Adobe Connectاجرا می گردد.
 -4جهت ورود به کالس ،از موبایل یا سیستم متصل به اینترنت استفاده بفرمائید.
 -5اگر با سیستم به کالس مجازی وارد می شوید ،آخرین نسخه نرم افزار  Flash Playerباید روی رایانه شما نصب شده
باشد) .جهت دریافت نرم افزار  Player Flashکلیک کنید(.
 -6اگر با سیستم به کالس مجازی وارد می شوید ،آخرین نسخه نرم افزار  Adobe Acrobat Readerرا حتما داشته باشید.
)جهت دریافت نرم افزار  Reader Acrobat Adobeکلیک کنید(.
 -7توسط هر وسیله ای که به کالس مجازی متصل می شوید (سیستم یا موبایل) ،نرم افزار  Adobe Connectرا نصب کنید.
جهت دریافت نرم افزار  Adobe Connectمربوط به دستگاه خود از لینک های زیر استفاده بفرمائید:
 کلیک برای دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با سیستم عامل ویندوز
 کلیک برای دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با سیستم عامل مکینتاش
 کلیک برای دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با موبایل یا تبلت اندروید
 کلیک برای دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با موبایل یا تبلت ( IOSلینک )iTunes
روش ورود به کالس مجازی:
ابتدا با استفاده از نام کاربری و رمز عبور پژوهشگاه (همان نام کاربری اینترنت ،ایمیل و  ) ...به سامانه یادگیری الکترونیکی به آدرس
 http://merclms.merc.ac.irوارد شوید و با انتخاب درس مورد نظر و کلیک روی لینک کالس وارد فضای نرم افزار
 Adobe Connectشوید.
بعد از ورود به کالس مجازی خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمائید:
 -1در پنجره چت کالس مجازی  ،به صورت  finglishتایپ بفرمائید و یا نرم افزار کیبورد فارسی را دانلود کنید.
 -2جهت تعامل بیشتر ،برای چت خود رنگ انتخاب بفرمائید.
 -3اگر صدای استاد را دریافت نمی کنید ،چک بفرمائید عالمت اسپیکر سیستم سبز باشد.
 -4چنانچه در اتصال به کالس قطع و وصلی دارید ،عالوه بر سرعت اینترنت ،به شارژ دستگاه متصل هم دقت بفرمائید.
 -5در صورتیکه از استاد سوالی داشتید اول روی عالمت اجازه  Hands Upدر صفحه کلیک کنید و در صورت تائید استاد روی
عالمت میکروفن کلیک نموده تا امکان صحبت کردن در کالس ،برایتان فراهم شود.

راهنمای سیستم :پس از کلیک بر روی لینک کالس با صفحه پایین مواجه می شوید.
بر روی  Open Adobe Connectکلیک فرمایید تا توسط نرم افزار وارد کالس شوید.

بعد از ورود موفقیت آمیز به نرم افزار ،تصویری که در کالس مجازی خواهید دید مطابق شکل زیر است که شامل  5بخش خواهد بود:
تصویر استاد ،فایل پرزنتیشن  ،شرکت کننده ها  ،صفحه چت و نوار ابزار باالی صفحه

راهنمای موبایل :پس از کلیک بر روی لینک کالس و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد نرم افزار
 Adobe Connectشوید.

بعد از ورود موفقیت آمیز به نرم افزار ،تصویری که در کالس مجازی خواهید دید مطابق شکل زیر است:

