
 Adobe Connectدانلود و نصب نرم افزار 

 و پس از دانلود نرم افزار روی آن دوبار کلیک کنید. کلیک کنیدرا  اینجا برای سیستم عامل ویندوز دریافت نرم افزار جهت 

 را فعال نمایید. create a desktop shortcutپس از انجام مرحله فوق، نرم افزار مطابق شکل زیر روی سیستم شما نصب شده است. لطفا گزینه  

 

 
 

 را کلیک کنید. اینجا برای سیستم عامل اندروید دریافت نرم افزار جهت 

 را کلیک کنید. اینجا  iTunesاز طریقدانلود برای  همچنینرا کلیک کنید. اینجا IOSدریافت نرم افزار برای سیستم عامل  جهت 

 را کلیک کنید. اینجا برای سیستم عامل مکینتاش دریافت نرم افزار جهت 

 اتاق جلساتورود به 

نرم افزار ، ورود به جلسهبرای  و هدست یا میکروفن( Adobe connect)نصب ، افزاری تس از اطمینان از فراهم بودن کلیه مقدمات نرم افزاری و سخ پ 

 وارد کنید. در قسمت مش ص شده در تصویر زیرلینک دریافت شده از طرف بانک پاسارگاد را ادوبی کانکت را باز کرده و 

 

 

http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Adobe.Connect.Client.2020.1.5.3.exe
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Adobe.Connect.Client.2020.1.5.3.exe
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Apple.iOS.ipad.iphone.ipa
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/Apple.iOS.ipad.iphone.ipa
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/AdobeConnectAppformac_2019.9.2.dmg
http://lms-db.khatam.ac.ir:9090/REC/AdobeConnectAppformac_2019.9.2.dmg
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 شوید. اتاق جلسهوارد  Enter Roomبا کلیک روی دکمه  خود را وارد نموده وعبور نام کاربری و رمز در مرحله بعد  

 

 

 

 محیط اتاق جلسه را به شکل زیر مشاهده خواهید کرد.پس از ورود  

 

 

 

 قسمت اصلی تشکیل شده است. سهاز  اتاق جلسههمانگونه که در تصویر فوق پیداست، صفحه اصلی  

 ب ش Video  حاضرین در جلسهجهت نمایش تصویر. 

 ب ش Attendees رین در کلاس.ضجهت نمایش لیست حا 

 ب ش  Chat رین در کلاس.ضجهت ارتباط نوشتاری بین حا 
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 فعال کردن میکروفن

در اینصورت امکان صحبت در رنگ آن سخبز شود، روی علامت میکروفن )مطابق شخکل زیر( کلیک کنید تا  اطمینان از صخحت عملکرد میکروفن،پس از 

 شود.می برای شما فراهم مجازی کلاس 

 

 جهت فعال نمودن حالت نمایش تصویر  در کلاس بصورت زیر عمل می کنیم::  Video فعال کردن

 حاصل شود. به رایانه اطمینان Webcamابتدا از اتصال صحیح  .1

 کلیک کنید. Start My Webcam برای فعال کردن این قابلیت روی دکمه .2

 

 

شما را ن واهند دید، جهت  Webcamبین فعال شخده است ولی هی  یک از کاربران تصاویر ارسالی ورب اطر داشخته باشخید تا این لح ه فقط د .3

 ویدئو کلیک کنید. Pod در ،خودشده پایین تصویر نمایش داده  در Start Sharing ارسال تصویر به سایر کاربران روی دکمه

 
 

 جهت برقراری یک ارتباط نوشتاری بین افراد حاضر در کلاس از این امکان استفاده می شود.:  Chat منوی

 

 جهت نوشتن متن در این قسمت:

 را فشار دهید. Enterکلید ن ر خود را در کادر وارد نمائید و  متن مورد

 


