بسمه تعالی

آموزش نحوه استفاده از کالس های آنالین مدرسان شریف
برای شرکت در کالس های آنالین مدرسان شریف موارد زیر مورد نیاز است:
 -1مرورگر ()Web Browser
تنها نکته در مورد مرورگر بروز بودن مرورگر می باشد.
مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox :این نسخه را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
 -2اینترنت پر سرعت ترجیحا  212کلیوبیت بر ثانیه (سرعت دانلود واقعی بین  06الی  06کیلو بایت بر ثانیه)
 -3نصب نرم افزار  Team viewerجهت پشتیبانی فنی (اختیاری)
برای اینکه ما بتوانیم در جهت رفع مشکل شما عمل کنیم الزم است که نرم افزار  Team viewerبر روی سیستمتان نصب باشد.بنابراین پیشنهاد
میکنیم که نرم افزار TeamViewerرا بر روی کامپیوترتان نصب کنید .برای دانلود نرم افزار میتوانید از اینجا اقدام کنید.
آموزش نصب و راه اندازی برنامه  Team Viewerرا میتوانید از اینجا دانلود کنید.
 -4فلش پلیر(:)Flash Player
با توجه به اینکه محیط کالس بر روی فلش پیاده سازی شده است ،برای استفاده و حضور در کالس نصب شدن نسخه جدید نرم افزار
فلش پلیر مورد نیاز است .جدید ترین نسخه فلش پلیر را میتوانید از لینک های زیر دریافت کنید:
 -1فلش پلیر برای مرورگر Internet Explorer
 -2فلش پلیر برای سایر مرورگرها
درصورتی که از سیستم عاملی به غیر از ویندوز استفاده میکنید میتوانید از سایت  Flashplayer.irجدید ترین نسخه فلش پلیر را
دریافت و نصب نمایید.
 -1برای ورود به کالس آنالین ابتدا آدرس کالس آنالین را در  Address barمرورگرتان که در ذیل به آن اشاره شده است وارد شوید :

http://vc.modaresanesharif.ir/gmat
-2

نام کاربری و گذرواژه خود را در کادر مربوطه وارد کرده و روی دکمه  Enter Roomکلیک کنید تا وارد محیط کالس شوید.

نکته :در صورتی که هنگام ورود به کالس با تصویر زیر روبرو شدید ،افزونه  Adobe Connectکه بر روی سیستم شما نصب شده است بروز نمیباشد تنها
کافیست این پیغام را نادیده بگیرید و روی دکمه  Cancelکلیک کنید ،توجه داشته باشید که اگر میخواهید این افزونه را بروز رسانی نمایید میتوانید از اینجا
جدیدترین نسخه این افزونه را دریافت نمایید تا دیگر این پیغام برای شما نمایش داده نشود.

 -3با توجه به آنکه با قرار گیری استاد در مقابل بورد هوشمند مطالب نوشته شده برروی بورد قابل خواند نمی شود در نتیجه یک تصویر بزرگ و واضح از
محیط بورد هوشمند نمایش داده میشود تا در چنین مواقعی به راحتی مطالب گفته شده قابل خواندن باشد .همچنین باتوجه به اینکه وجود تصویر استاد
احساس بودن در یک کالس حضوری را به فرد حاضر در کالس آنالین انتقال میدهد ،یک تصویر مجزا از استاد در حین آموزش نمایش داده میشود تا
ارتباط بهتری با کالس آنالین برقرار نمایند.

 -4در صورت داشتن سوال از استاد میتوانید با فشار دادن دکمه

از استاد اجازه صحبت کردن در کالس را دریافت نمایید ،در صورتی که استاد با

درخواست شما موافقت نماید میکروفون در اختیار شما قرار گرفته میشود که در این حالت مقابل نام کاربری شما آیکن

نمایش داده میشود و شما

میتوانید با باز کردن میکروفون خود اقدام به طرح سوال خود نمایید.

 -2داوطلبینی که بروی سیستم خود میکروفون ندارند نیز میتواند سوال یا درخواست خود را در محیط گفتگوی آنالین تایپ کرده و استاد به سوال آنان پاسخ
دهد

.
 -0در کالس های آنالین مدرسان شریف برای خارج کردن کالس از یک سویه بودن ،کالس استاد بعد از آموزش مباحث از دانشجویان حاضر سوال پرسیده و
از آنها درخواست ارسال گزینه صحیح را می نماید که باتوجه به بازخورد سوال مطرح شده ،استاد تصمیم به توضیح بیشتر در آن مبحث یا رفتن به یک
مبحث جدید را میگیرد.

 -7در آخر هر کالس فایل  PDFمطالب نوشته شده توسط استاد ،برای دانلود در اختیار داوطلبین قرار میگیرد.

