
  تهران واحد فناوری اطالعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه 

هرانت  

 سالهر/نامه نپایا نیکیولکترا  عفاد منجاو ا ستاخودر حلامرو  هنمارا

 

 عفاد قتاا بهورود  ايبر زمال يها نهوفزو ا هاارفزا منر نصب -الف 

 دنکرو وارد    عفاد  جلسه  لینک  طریقاز    سپس  ،کنند  نصبرا    زمال  يها  نهوفزو ا  هاارفزا  منر  ،بایستی  عفاد  جلسه  بهورود    ايبر   ننشجویاو دا  ساتیدا

 . شوند  عفا د  قتاوارد ا  خود  گیادخانو   منا و    منا

   نیکیولکتر ا  ع فاد  قتاا  محیطاز    دهستفاا  ايبر  زمال  يها   نهوفزو ا  هاارفز ا  منر  نصب  لینک -1

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101 
 جلسه دفاع الکترونیکی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران   بهورود    لینک -2

http://vclas9.ut.ac.ir/kish1Room1:  
ac.ir/kish2http://vclas9.ut. :2Room 

 

 : ست ا میالزا عفاد  جلسهدر  یرز تمکاناو ا  یط اشر دنکر هم ا فر -ب

  )حداقل کافی باند يپهنا با ینترنتا لتصا و ا ش،مکینتا  یا وز یند و عامل سیستم با یانهاز را باید ع، فاد جلسهدر  هکنند  شرکت يعضاا -1

  ده ستفاا  زيمجا جلسهدر  حاضر يیدئو و هرازاي  به یافتدر ايبر ثانیه بر بیت کیلو300 حداقلو  لسا ار ايبر ثانیه بر بیت کیلو512

 (.کنند

 با کلیک بر روي گوشه سمت راست باالي صفحه می توان وضعیت و کیفیت سرعت اینترنت را بررسی نمود.   ،یرز  تصویر  مطابق -2

 

 

 
 

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101
http://vclas9.ut.ac.ir/kish1
http://vclas9.ut.ac.ir/kish2
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 به طور کامل پوشش دهد.   را که اتاق محل ارائه  یتیتوسط دانشجو در وضع لیموبا  ا( یوبکم )  پتا  پهمزمان ل  نینصب دورب   -3

 يکردن رو کیصفحه و کل يباال ر،یشکل ز طبق ارسال صدا برخوردار باشد. يبرا یکاف تیفیاز ک دیدانشجو با انهیرا کروفونیم   -4

 سبز شوند.   دیبا  نیو دورب  کروفنیبلندگو، م

 

 .یلیتکم  التیتحص  ندهیتوسط نما  کروفونیوبکم و م  طی شرا  دییآغاز جلسه دفاع پس از تا  -5

 توانند در جلسه شرکت کنند.  یدانشکده م  استیبسته به س  گریو مهمانان د  انیدانشجو  -6

و   ری همراه تصو وتربهیکامپ صفحه  يبه اشتراک گذار  ایو   (ارائه لیفا)مستند  يارائه دفاع توسط دانشجو با استفاده از امکان به اشتراک گذار   -7

 صوت.

  شتراک گذاشتناو به    ریمراحل ز  يبا اجرا   ر،یطبق شکل ز  Share Document در    لهایفا  شیدر نما  یاز بروز مشکالت احتمال  زی پره  يبرا 

Desktop  از منوي  Share My screen  .استفاده شود   

 

 اکسپلورر استفاده شود.  نترنتیفاکس از مرورگر ا  ری مرورگر فا  یبجا Share My screenدرصورت اجرا نشدن  
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 : یسطح دسترس

Host:  رییو اخراج ، تغ  ورود  امکانات موجود اعم از امکان ضبط و رکورد ، صدور مجوز  یکه به تمام  يکالس مجاز   کی  ری عبارت است از مد 

 دارد   یکاربران و ... دسترس  رینقش سا

 (و ....  ییویدی و  يها  لفای  مشاهده  –  گروه   از  کاربران  اخراج  –  اریضبط وبن)

Presenter:  و    ومنتیانواع داک  گذاشتن  مانند امکان به اشتراک   يارائه کننده کالس مجاز   يالزم برا   يها   یعبارت است مجموعه دسترس

 خود و ...   کروفنیو م  نیفعال کردن دورب  ریبرد ، امکان فعال و غ  تیاستفاده از تخته وا

 ( محدود  یارادئه دهنده با دسترس)   باشدیم

Participants:   گروه    نیا  يکه برا  یامکانات  کنندی استفاده م  شودیکه ارائه م  ییمحتوا  ایهستند که وارد کالس شده و از آموزش و    يافراد

روشن کردن وب کم و   ياجازه برا   افتیدر  امکان  ،  گذاردیکه استاد به اشتراک م  ییها  لیفا  افتیفعال هست عبارتند از چت ، مشاهده و در

 ( دانشجو و شرکت کننده).  .و صحبت در کالس .  کروفنیم


