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  پيش نيازها:

يا  ي كنيم جهت برگزاري كالس با كيفيت از ابزار و دستگاه مناسب مانند كامپيوتر شخصيپيشنهاد م

  از گوشي همراه خود استفاده فرماييد.در نهايت  تجهيزاتاينگونه يا تبلت و در صورت نبود لپتاپ 

ا از بهتر است از وبكم يا دوربين هاي مناسب استفاده نموده و براي صد تصوير براي ارسال و اشتراك

ميكروفن هاي باكيفيت استفاده فرماييد در صورت نبود اين امكانات هندزفري گوشي شما هم پاسخگو 

  خواهد بود.

از سرعت باالي  بنابراين  ،سرعت اينترنت برگزار كننده مي تواند در كيفيت كالس آنالين تاثير گذار باشد

  اينترنت خود اطمينان حاصل نماييد.

در صورت استفاده از اپليكيشن هاي اين راهنماي ورود از طريق پورتال اساتيد شرح داده شه است و در 

  شاهوار روند ورود به كالس هاي آنالين به همين صورت خواهد بود. iOSاندرويد و 

  ورود به سامانه:

  

. پس از ورود با محيط كاربري خود شما با استفاده از كد ملي و رمز خود مي توانيد وارد سامانه شويد

  مانند شكل زير مواجه خواهيد شد.



۳ 
 

  

  مي توانيد به بخش هاي مختلف دسترسي داشته باشيد بخش كاربري خوداز منوي 

  

  از بخش دوره هاي آموزشي كالس هاي آنالين را انتخاب نماييد



۴ 
 

  

پس از مشاهده ليست كالس هاي آنالين شما مي توانيد كالس مورد نظر خود را با استفاده از دكمه هاي 

از روز برگزاري و ميزان ساعت تعيين شده براي جلسه مطلع شده و سپس اقدام به  "جلسات"،  "زمان"

  ده و سپس وارد كالس آنالين شويد.ي كالس نمو"اتاق ها"كليك روي دكمه 

 

  



۵ 
 

  مشاهده زمان برگزاري

  

  مشاهده اتاق هاي آنالين هر كالس

  

كالسي به علت تعدد نفرات توسط چند استاد همزمان برگزار شود و داراي چندين اتاق ممكن است 

  مجازي باشد. 

  

  توجه مهم:

كالس آنالين  دقيقه قبل از برگزاري كالس ظاهر خواهد شد و قبل از آن امكان ورود به ١٠دكمه ورود 

تي تست هاي اوليه ابزارهاي صودقيقه قبل از شروع وارد كالس شده و  ١٠وجود ندارد. اساتيد مي توانند 

  و تصويري را انجام داده و آماده پذيرش دانشپذيران در اتاق باشند.



۶ 
 

صفحه ورود كالس آنالين هدايت خواهد كرد سپس با زدن شما را به  سامانه "ورود"پس از زدن دكمه 

  دكمه ورود وارد كالس آنالين خواهيد شد.

  

 فعالسازي گزينه روي بر ميشود. خواسته ميكروفون، فعالسازي مجوز ازشما كالس به رودو درهنگام

  نماييد. ميكروفون كليك

  



۷ 
 

 با ارتباطي ابزارهاي چپ سمت صفحه باالي درقسمت ميشود. داده نمايش شما براي آنالين كالس فضاي

  ميباشد. مشاهده قابل دانش آموزان

  

  باشد.  مي مقدور شما براي آموزان دانش صداي شنيدن امكان ندگولب بودن فعال درصورت بلندگو:

 كردن لغيرفعا يا فعال جهت باشد. مي ابزار آن بودن فعال دهنده نشان ابزار زير در آبي خط مهم: نكته

  .نماييد كليك خود مدنظر ، روي ابزارابزارها

  نماييد. همراجع لمتداو هاي پرسش فايل به ابزارها از كي هر نكردن عمل صورت در :نكته
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  باشد.  فعال شما ميكروفون بايد حتماپذيران دانش به شما صداي انتقال هتج ميكروفون:

 كردن غيرفعال يا فعال جهت باشد. مي ابزار آن بودن فعال دهنده نشان ابزار زير در آبي خط مهم: نكته

  .نماييد كليك خود نظر، روي ابزار مد ابزارها

  

 نماييد. افعال ر ويدئو ابزارپذيران دانش توسط شما تصوير مشاهده و تصويري ارتباط برقراري جهت ويدئو:

   برسانيد. پذيرانيت دانششما مي توانيد مطالب آموزشي خود را به رو تصويري ارتباط با

  

تصويري بدهيد براي اينكار از قسمت همچنين شما مي توانيد به دانش آموزان خود اجازه ارتباط صوتي يا 

 فعال را ويدئو يا سپس گزينه هاي ميكرفون ،مد نظر خود كليك نموده پذيرروي نام دانش كاربران بر

  شد. خواهد خشپ كالس در مربوطهپذير دانش صداي و تصوير حالت اين در نماييد.

  

 همزمان كاربر دو براي فقط تصويري و صوتي ارتباط امكان مهم: براي جلوگيري از ايجاد همهمه در كالس

  ميباشد ،  مقدور
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  :)مانيتور( اشتراك دسكتاپ

 فايل اگر كه معني اين به بگذاريد. اشتراك به را خود نمايش صفحه توانيد مي شما آيكن اين از استفاده با

مي توانند صفحه ي شما  پذيراننشايا محتواي آموزشي داريد با استفاده از اشتراك گذاري صفحه تمام د

  .. اين امكان در آموزش نرم افزارهاي كامپيوتري به دانشپذيران بسيار مناسب مي باشد را مشاهده نمايند

  

   :يا تخته سياه قلمو آيكن

 آن از ميتوانيد شما سياه تخته شدن فعال نماييد. با كليك قلمو آيكن روي بر سياه تخته فعالسازي هتج

  نماييد. استفاده ترسيمي يا نوشتاري اطالعات ارائه براي
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  ترسيم اشكال هندسي

  

  :اشتراك گزاري فايل يا نمايش اساليد

  نماييد. اريزباشد را بارگ مي پذيراننياز دانش كه مورد هايي كردن اين آيكن شما ميتوانيد فايل فعال با
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  فايل هاي ارسالي و قابل نمايش مي تواند از انواع زير باشد

  

اين فايل ها مي تواند جهت دانلود دانشپذيران بارگزاري شده و يا در قالب اساليد براي تدريس بهتر 

  .نمايش داده شود

چنانچه فايل شما بر روي وب سايتي وجود دارد مي توانيد از آدرس اين فايل بجاي بارگزاري استفاده 

  .نماييد

  

صفحه زير نمايش داده شده و با زدن گزينه ذخيره فايل ذخيره شده و بارگزاري و  پس از انتخاب فايل 

  آماده دانلود توسط دانشپذيران يا نمايش بصورت اساليد است.
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س از ذخيره سازي فايل با فرم زير مواجه خواهيد شد كه امكان دنلود، پيش نمايش و نمايش بصورت پ

  اساليد را مهيا نموده است.

  

  پس از زدن گزينه پخش فايل شما به دانشپذيران نمايش داده خواهد شد.

  

شت چند ثانيه بصورت دستي توسط شما تغيير كند يا بصورت اتوماتيك پس از گذفايل مي تواند صفحات 

  .به صفحه بعدي برود
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  :چت - نوشتاري ارتباط بخش

مي توانند دانشپذيران  به صورت نوشتاري ارتباط داشته باشيد. پذيرانن بخش شما مي توانيد با دانشدر اي

 پاسخگو شما ميتوانيد و نمايند اقدام طريق اين از مطالبي بيان يا و شما هاي درخواست و به سواالت

  باشيد.

  

   ميشود. داده نمايش اشم براي كالس مديريت اتامكان نقطه سه عالمت روي بر كليك : بامديريت كالس
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  مديريت فضاي نمايشي و تنظيمات:

و همچنين تنظيمات كلي سيستم  است شده فراهم كالس نمايشي فضاي مديريت امكان قسمت اين در

  هم قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

  

  عمومي سامانه كالس آنالينتنظيمات 
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در انتخاب گزينه هاي كيفيت صدا و تصوير مي بايست سرعت اينترنت دانشپذيران خود را مد نظر قرار 

  دن صداي شما با مشكل مواجه نشوند.تا براي ديدن تصوير و شنيداده 

  

  در صورت بروز رخدادهاي مختلف بسته به تنظيمات اين بخش سيستم به شما اعالم خواهد نمود
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  پايان و نكته مهم:

آنالين حتما از منوي اصلي گزينه بستن اتاق را انتخاب نموده و از  زمان كالس پس از اتمام آموزش و

و استفاده از را از كالس بصورت اتوماتيك خارج خواهد نمود كالس خارج شويد اين كار تمام دانشپذيران 

  .را مديريت خواهد كرد انالين زمان كالس

  

  

  

  

  شركت شاهوار
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