
استفاده از کالس مجازیآموزش گام به گام نحوه 



ی فضای کالس مجازی توسط متخصصین فن آوران هوشمند دقیقا مشابه کالس های حضور
.طراحی شده است تا دبیران محترم اختیارات کالس حضوری را داشته باشند

:از امکانات این کالس می توان به موارد زیر اشاره کرد

به اشتراک گذاری صدا و تصویر دبیر•

امکان اجازه دادن به دانش آموزان برای مطرح کردن سوال•

داشتن وایت برد برای نوشتن و توضیح دادن مسائل•

...، لپ تاپ ودسترسی به کالس با هر وسیله ای که اینترنت داشته باشد مثل موبایل، تبلت•

امکان چت کردن گروهی دانش آموزان و لغو آن در فضای کالس •

امکان حضور غیاب دانش آموزان در هر جلسه و ذخیره کردن آن برای بررسی عملکرد •
دانش آموزان 

نت گذاشتن در هرجلسه برای شرح تکالیف دانش آموزان•

قطع کردن صدای دانش آموزان هنگام تدریس •

امکان طرح سوال به صورت چند گزینه ای در حین تدریس •

اف به اشتراک گذاری فایل آموزشی به صورت ورد و پی دی•

امکان ضبط کالس درس برای غایبین•

سامانه کالس مجازی فن آوران هوشمند



را وارد meetingz.irبرای ورود به سامانه ابتدا آدرس سایت 
. کنید

.کلیک کنید"ورود"بعد از مشاهده تصویر فوق بر روی دکمه 



ر را به همراه رمز عبور خود را وارد کنید و ب( یا ایمیل)شماره تماس 
.کلیک کنید"وارد شوید"روی دکمه 



وارد قسمت مدیریت"ناحیه کاربری"در این مرحله با کلیک بر روی •

.کالس ها و گزارشات پنل خود میشوید



خود، در صفحه ی اول داشبورد، میتوانید با کلیک بر روی نام کاربری
.اقدام به تغییر رمز عبور نمایید

فرات همچنین با تعریف بازه ی زمانی اقدام به گزارش گیری از تعداد ن
.آنالین در تمام کالس های مجازی خود نمایید

کلیک کنید

تعریف بازه ی زمانی گزارش 
تعداد نفرات آنالین

صفحات مختلف جهت مدیریت حساب



در صورتی که سرویس اختصاصی داشته باشید،
.مشخصات آن در این صفحه نمایش داده میشود

در صورت استفاده از سرویس های اشتراکی،
.مشخصات آن در این صفحه نمایش داده میشود

ایجاد اتاق به همراه لیست و امکانات مدیریتی
.مرتبط با هر یک از اتاق ها در این صفحه انجام میگردد

بارگذاری فایل های چند رسانه ای و نمایش آنها
.در این صفحه انجام میگردد



لیستی از تمام اتاق های موجود به همراه "اتاق ها"در صفحه ی 
جزئیات و امکان ساخت اتاق جدید وجود دارد

حذف-ویرایش –جزئیات 

لیست جلسات برگزار شده و جزئیات آنها

(برای مدیر و شرکت کننده)لینک ورود به جلسه 

اضافه کردن اتاق جدید



جاد با کلیک بر روی دکمه افزودن در صفحه ی اتاق ها، به صفحه ی ای
انید اتاق جدید هدایت میشوید که در آن تنظیمات اتاق جدید را میتو

.وارد نمایید

.تصویری که شرکت کنندگان هنگام ورود آن را مشاهده میکنند

آدرس یکتای ورود به اتاق نام اتاق جدید

.اشتراک مرتبط با این اتاق را انتخاب نمایید

.جلسه بعد از این مدت پایان می یابد تعداد نفرات حاضر در اتاق

سایر تنظیمات مربوط به اتاق



رمز ورود به جلسه

ضبطبهتمایلصورتدر
ابانتخراابریضبطجلسه،
.نمایید

بااینمیشودبرگزارجلسهاگر
راینهگزاینمیشودبرگزارتاخیر
بروروکادردرونماییدفعال
.نماییدواردرااطالعیهمتن



ا نمایش را انتخاب کنید این صفحه برای شمسایر تنظیمات اگر گزینه 
.داده خواهد شد



دید ساخته در  پایان گزینه ثبت را بزنید تا تغییرات شما ثبت و اتاق ج
.شود



سوال می شود که تمایل به در ابتدای از شما. پس از فشردن دکمه آغاز وارد فضای کالس می شوید
اشتراک گذاری صدای خود دارید یا خیر؟ 

.با کلیک کردن بر روی میکروفون صدای شما در کالس پخش خواهد شد



.تصویری که مالحظه می کنید فضای کالس درس آنالین شماست

.  داشته باشید تا بعد از اتمام کالس پایان ضبط را بزنیددقت •

لیست دانش آموزان 
حاضر در کالس

برای ضبط کالس 
درس برروی این 
.  ددکمه کلیک کنی

با فشردن این 
د گزینه می توانی

صدای خود در 
حین کالس قطع

.و وصل کنید

اشتراک گذاری 
ر ویدئو و تصوی

طریق خود از 
وب کم

به 
اشتراک 
گزاری 
صفحه 
لپ تاپ

با غیرفعال 
کردن این 

گزینه صدای 
شما و بقیه 

کاربران قطع 
.میگردد 



:مسیر مشاهده فایل ضبط شده کالس

مشاهده ضبط ابریجزییاتجلساتاتاق ها



آموزانشدانیاکاربرانباراآنشده،ضبطفایللینککردنکپیباتواندمیدبیر
.بگذارداشتراکبهغایب
.باشدیمدانلودوگذاریاشتراکقابلجلسهاتمامازبعدبالفاصلهشدهضبطفایل



.این آیکون امکان بازگشت به مرحله قبلی وایت برد را به شما می دهد•

ان پذیر پاک کردن تمام تغییرات بر روی وایت برد با کلیک کردن بر روی این آیکون امک•
.است

ان فراهم با کلیک کردن بر روی این آیکون امکان نوشتن بر روی وایت برد برای دانش آموز•
.می شود



ابزارهای نوشتن در 
کالس 

با : عالمت دست •
ر تکان دادن نشانگر ب
روی صفحه، صفحه 

.جا به جا می شود
به : عالمت مداد•

وسیله موس یا پن 
ی موبایل میتوان بر رو

. صفحه یادداشت کرد
:  اشکال هندسی•

برای کشیدن اشکال
.هندسی کاربرد دارد

با انتخاب : Tعالمت •
این آیکون بر روی 

وایت برد  فضای 
مناسب تایپ کردن 

.ایجاد می شود



.امکان تایپ کردن بر روی وایت برد برای دبیران فراهم می شودTبا انتخاب آیکون 
. امکان تغییر اندازه فونت خواهد بودAaبا کلیک کردن بر روی آیکون 

. آیکون مربع رنگ قرمز، برای تغییر رنگ متن کاربرد دارد



لیکک«عالوهبه»آیکونرویبرکالسافرادتمامازنظرسنجیوهمگانیپرسش هایبرای•
.کنیدانتخابراسنجینظریکآغازوکنید

نمایشرایبرانظرمودردرسنامهفایلمیتوانیدارائهفایلبارگزاریرویبرکلیکباهمچنین•
.نماییدآپلودوانتخابکالسمحیطدر

.نمایدبارگزاریعکسیاافدیپیپاورپوینت،ورد،فایلتواندمیدهندهارائه•



1

3

2



.یدکلیک کنید و بارگزاری فایل ارائه را انتخاب کن« به عالوه»برای برداشتن فایل بر روی 
.سپس بر روی حذف ارائه کلیک کنید
.و در نهایت بر روی تایید کلیک کنید



کاربرانبقیههبراشدهبارگزاریفایلدانلوداجازهمیتواندآیکوناینانتخاببادهندهارائهیادبیر
.بدهدجلسهدرحاضر



.فایل انتخاب شده بر روی صفحه کالس بارگزاری می شود•

.  امکان نوشتن بر روی فایل بارگزاری شده وجود خواهد داشت•



: گفتگوی عمومی
صحبت کردن 

دانش آموزان باهم 
در این محیط 
.امکان پذیر است

از 
یادداشت ها
ی عمومی 
برای نوشتن 

تکالیف و 
نت های مهم 

استفاده 
.می شود



:کلیک کنید« چرخ دنده»برای تنظیمات بیشتر بر روی عالمت 
.  امکان پاک کردن وضعیت ها را خواهید داشت•
در حین تدریس امکان بستن صدای تمام افراد به جز مدرس•

.خواهد بود
در پایان هر کالس با کلیک کردن بر روی ذخیره نام های •

کاربری امکان ذخیره کردن نام افراد حاضر در کالس را 
.خواهید داشت

ت با کلیک کردن بر روی قفل کردن کاربران، اعمال محدودی•
ده برای صحبت و تایپ کردن برای تمام افراد به جز ارائه دهن

.صورت میگیرد



.ودبا انتخاب گزینه قفل کردن کاربران امکانات تصویر رو به رو به شما داده می ش



چت خصوصی بین کاربرانامکان 

حذف کاربر از جلسهامکان 

میتوان به یک کاربر عادی نقش
.مدیر یا ارائه دهنده داد



نه اتمام بعد از اتمام جلسه، باالی صفحه سمت چت روی سه نقطه کلیک کنید و گزی
.جلسه را انتخاب نمایید

.دکه به جای گزینه خروج، حتما گزینه اتمام جلسه را انتخاب نماییتوجه کنید 



با تشکر از توجه شما

برای دریافت مشاوره و آموزش با 
فن آوران هوشمند خبره تماس 

:بگیرید

www.cloudest.ir

02174319999


