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و وارد نمودن نام کاربری و رمز   http://79.143.84.124 دانشجو می تواند با ورود به آدرس  .1

 عبور به پنل خود وارد شود .

 نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی دانشجو می باشد. .2

بعد از ورود صفحه تغییر رمز باز خواهد شد که الزم است دانشجویان نسبت به تغییر رمز خود اقدام  .3

 . با رمز عبور جدید وارد سامانه شوندالزم است نمایند . ازین پس نیز 

کلیه کالس های تعریف شده برای ایشان  My meetingsدر همان صفحه اول، در قسمت  سپس .4

 قابل مشاهده می باشد . 

که در تصویر زیر عالمت گذاری  Openمطابق تصویر زیر بر روی کالس مورد نظر رفته و دکمه  .5

 شده است را کلیک نمایید .

 

http://79.143.84.124/


ممکن است دانشجویان با پیغام زیر روبرو شوند Openپس از انتخاب دکمه  .6

 

 کالس از دو طریق ممکن می باشد :رود به و

  از طریق مرورگر (FireFox  ،Chrome ) 

  از طریق نرم افزارAdobe Connect 

 Adobeبه نصب نرم افزار  بدون نیازاز طریق مرورگر و  Open in browserبا انتخاب گزینه 

Connect  وارد کالس خواهید شد. )صرفا نصب نرم افزارFlash player  که اغلب بر روی همه

پس از انتخاب این گزینه، چنانچه با پیغام زیر روبرو سیستم ها موجود می باشد، مورد نیاز است ( . 

 کلیک نمایید  Allowشدید بر روی دکمه 

 )دقت نمایید فایل دریافتی مطابق مرورگر مورد استفاده باشد ( Flash Playerدانلود نرم افزار 

player.html-flash-adobe-tools/29-https://soft98.ir/software/flash 

 

https://soft98.ir/software/flash-tools/29-adobe-flash-player.html


 
یکی از معایب این روش این است که چنانچه دانشجو از سرعت اینترنت مناسبی برخوردار نباشد، با 

 استفاده از این روش در ورود به کالس با مشکل مواجه خواهد شد . 

گزینه  با انتخابلذا به جهت بهره مندی هرچه بیشتر از کالس و امکانات نرم افزار پیشنهاد میگردد 

Open in Application  . از طریق نرم افزار به کالس وارد شود 

 برای این کار می بایست از قبل نرم افزار بر روی سیستم شما نصب باشد . 

 از طریق لینک های زیر نرم افزار را دانلود و نصب نمایید . 

 آدرس دانلود نرم افزار نسخه تحت ویندوز : 

http://s10.picofile.com/file/8392669076/ConnectAppSetup2020_1_5.zi

p.html 

 آدرس دانلود نرم افزار نسخه اندروید ) موبایل و تبلت ( 

/app/air.com.adobe.connectprohttps://cafebazaar.ir 

 ، پنجره زیر نمایان خواهد شد  Open in Applicationپس از انتخاب 

http://s10.picofile.com/file/8392669076/ConnectAppSetup2020_1_5.zip.html
http://s10.picofile.com/file/8392669076/ConnectAppSetup2020_1_5.zip.html
https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro


 

را که قبال نصب  Adobe connectرا زده و نرم افزار  chooseمطابق تصویر فوق گزینه دکمه 

 نمودید انتخاب نمایید . بدین ترتیب وارد کالس خواهید شد. 

فوق از طریق نرم افزار نتوانستید وارد کالس شوید، کافیست از پنل  روشچنانچه به هر دلیل طبق 

 را انتخاب نمایید .  Informationگزینه خود و مطابق تصویر زیر 

 

نمایید  Copyسپس در پنجره باز شده مطابق تصویر زیر بر روی آدرس کالس راست کلیک و آن را 

 . 



 

 

 Pasteشده را در آن  copyپس از این کار ، نرم افزار را باز نموده)ویندوز، موبایل، تبلت( و آدرس 

 کلیک نمایید .  Continueنموده و برای ورود به کالس دکمه 



 

توجه نمایید چنانچه دانشجو بخواهد قبل از ورود استاد به کالس، وارد کالس شود، با خطای زیر 

 این صورت باید پس از چند دقیقه مجددا برای ورود به کالس اقدام نماید .  روبرو خواهد شد که در

 
 موفق و پیروز باشید


