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 : جُت استفادٌ از کامپیًتر ي لپ تاپ

 در هرٍرگر ایٌترًت خَد لیٌک زیر را ٍارد ًواییذ. -1

http://5.160.200.50/kft21 

  صفحِ زیر ظاّر خَاّذ شذ.

 

 را اًتخاب کٌیذ. Downlosd Adobe Connect Applicationگسیٌِ   -2

 فایل هَرد ًیاز را داًلَد ٍ ًصة ًواییذ.

 

 



 را در هرٍرگر خَد ٍارد کٌیذ. http://5.160.200.50/kft21  هجذدا آدرس -3

 گسیٌِ ًام خَد را تِ اًگلیسی ٍارد کردُ ٍ nameدر قسوت  صفحِ زیر هشاّذُ خَاّذ شذ.

 Enter Room  .را تسًیذ 

 

 

گسیٌِ   هرحلِ تعذ در را ًصة کردُ تاشیذ  Adobe Connectدر صَرتی کِ در هراحل قثلی ترًاهِ 

open link  .را اًتخاب کٌیذ 

 

http://arminamirian.com5.160.200.50/kft21


 .شوا اکٌَى تِ کالس درس ٍارد شذُ ایذ 

 تًجٍ داشتٍ باشید  جُت برقراری ارتباط :

  4حتوا از ایٌترًت پرسرعت ٍایرلس یاG  .استفادُ ًواییذ 

 .از ٌّذزفری تا سین استفادُ ًوایذ 

 

 جُت استفادٌ از تلفه َمراٌ:

هخصَص تلفي   Adobe Connect  افسار ًرم اتتذا اًالیي جلسات افسار ًرم تِ ٍرٍد رایت

 ترًاهِ را اجرا ًواییذ .کٌیذ ًصة ٍ داًلَد را ّوراُ

را در هحل هرتَطِ    http://5.160.200.50/kft21  لیٌک آى اجرای ٍ افسار ًرم ًصة از سپ

  را اًتخاب کٌیذ.  Nextٍ گسیٌِ  ٍارد ًواییذ

 

 

http://arminamirian.com5.160.200.50/kft21


 در هرحلِ تعذ 

 را اًتخاب کٌیذ.  Enter، ًام خَد را تِ اًگلیسی ٍارد کردُ ٍ گسیٌِ   Guestتا اًتخاب گسیٌِ 

 

 

 

 

 ٍارد هحیط ًرم افسار هی شَیذ.پس از دقایقی صثر کردى ٍ تاییذ تَسط استاد 

 

 

 



 

کردُ ٍ عالهت هیکرٍفي گَشِ سوت راست را لوس  ٍصل  را فریزٌّذ داریذ، صحثت تِ ًیاز گرا

 ) هطاتق شکل زیر( .کٌیذ فعال آًرا Connect my microphone گسیٌِ زدى کٌیذ  ٍ 

 
  



عالهت دٍرتیي گَشِ را لوس کٌیذ ٍ تا زدى گسیٌِ تاشٌذ  داشتِ را شوا تصَیر دیگرى هایلیذ اگر

Broadcast  )آًرا فعال کٌیذ .) هطاتق شکل زیر 

 

 تًجٍ داشتٍ باشید  جُت برقراری ارتباط :

  4حتوا از ایٌترًت پرسرعت ٍایرلس یاG  .استفادُ ًواییذ 

  ًُوایذ.از ٌّذزفری تا سین استفاد 

 

                                                                                     

 مًفق باشید                                                                                 

 مرکس آمًزش علمی کاربردی شُربابک

 

 


