راهنمای شرکت در نشستهای مجازی
.1

از ثبات اینترنت خود مطمئن شوید ( بخصوص اینترنت های موبایل)

 .2تا حد امکان از سیستمهای رایانهای شخصی استفاده نمائید (احتمال بروز اختالل در سیستم های تلفن همراه و تبلت وجود
دارد)
.3

از سالمت و صحت عملکرد هدست و میکروفون آن از طریق نرم افزار  Sound recorderویندوز اطمینان حاصل نمائید

.4

مرورگر سیستم خود را به روز رسانی نمائید( .ترجیحا از مرورگر گوگل کروم استاده شود)

.5

جهت دانلود نرم افزار ادوبی کانکت به سایت  Lms.imps.ac.irمراجعه و یا از لینکهای زیر نرم افزار  adobe connectرا
دانلود نمائید.
سیستم عامل ویندوز :
https://imps.ac.ir/uploads/flash/connectapp32.exe
موبایل و تبلت های اندروید :
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe%20Connect_v2.6.9
.apk

سیستم های آی او اس:
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
.6

جهت اطمینان خاطر از هر گونه مشکل در صدا و تصویر فایل فلش پلیر را دانلود و نصب نمائید.
()http://imps.ac.ir/uploads/adobe.exe

.7

جهت برقراری ارتباط با پشتیبانی در صورت نیاز نرم افزار  anydeskرا در سیستم خود دانلود نمائید.

.8

ورود به سایت  https://imps.ac.ir/meetingو یا اسکن  QR Codeزیر ،انتخاب گزینه  Guestو وارد کردن نام خود
و سپس فشردن کلید Enter Room

. 6در پنجره ای که باز می شود بر روی لینک مشخص شده کلیک کنید.

.9

بر روی ورود به کالس درس کلیک نمائید.

 .11از پنجره نشست های تخصصی بر روی گزینه ورود به کالس کلیلک نمائید.

 .11بر روی گزینه دریافتم کلیک نمائید.

 .12برروی باکس قرمز داخل نوار ابزار کلیک نمائید و پس از باز شدن پنجره مربوطه مطابق تصویر بر روی گزینه  allowکلیک
نمائید.

 .13به صفحه نشست آنالین خوش آمدید.

 .14جهت وصل شدن صدا روی گزینه  Connect My Audioکلیک نمائید.

 .15جهت اتصال به دوربین بر روی گزینه  Start My Webcamکلیک نمائید.

 .16برای شروع صحبت و یا طرح سوال بر روی گزینه  Rise Handکلیک نمائید.

 .17در صورت تمایل به اشتراک گذشتن فایل ،متن و یا تصویر از امکانات گزینه  Share My Screenاستفاده نمائید.

جهت رفع نواقص فنی احتمالی و پاسخ گویی به سواالت از طریق شمارههای  166-62662162و 166-66116612
در خدمت شما هستیم.

