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این مطلب را تا به انتها   حتما حتما فقط یکبارهای آنالین کنیم لطفا قبل از استفاده از پورتال کالس توصیه می
 با دقت مطالعه نموده و هر یک از مراحل را با حوصله انجام دهید.

 باشد. الزم به ذکر است پس از اولین اتصال به کالس آنالین دیگر نیازی به انجام موارد نمی

 
 

 امکانات کالس آنالین 
 مشاهده صدا و تصویر استاد بصورت آنالین ✓
 مشاهده اسالیدهای استاد بصورت آنالین ✓
 امکان استفاده از وایت بورد برای استاد  ✓
 های مورد نیاز فایلگذاری امکان به اشتراک  ✓
 ها مشاهده حاضرین در کالس و ایجاد تعامل با آن  ✓
 امکان پرسش و پاسخ صوتی و تصویری  ✓
 (Chatامکان پرسش و پاسخ بصورت متنی ) ✓
 پذیران امکان ضبط ویدئو کالس آنالین و دسترسی برای دانش ✓

 
 

 برای حضور در کالس آنالین به چه چیزهایی نیاز داریم؟ 

    
 ، تبلتتاپ، کامپیوتر لپ 

اینترنت با سرعت  )اختیاری(  هندزفری )اختیاری( کم وب یا تلفن همراه 
 k512حداقل 
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 شروع مراحل؛ لطفا موارد زیر را با دقت و حوصله مطالعه و انجام دهید.
 

 افزارهای مورد نیاز نصب نرم  -1
ای کالس آنالین را با توجه به وسیلهافزار اتصال به  بایست نرمجهت استفاده از پورتال کالس آنالین می

(Device که با آن قصددددد دارید در کالس حدددددور داشددددته باشددددید از جدول زیر دانلود و نصدددد  نمایید ) 
 

 
   (windows  – یا لپ تاپ )سیستم عامل ویندوز  ، تبلتدانلود؛ کامپیوتر

 
   ( MAC - یا لپ تاپ )سیستم عامل مک  ، تبلتدانلود؛ کامپیوتر

 
 ( Android –دانلود؛ تلفن همراه )اندروید  

 
 (IOS – دانلود؛ تلفن همراه )اپل 

 
 دانلود فلش پلیر  

 

 نکته مهم:
توانید توسددددددط مرورگرهای باشددددددد، هممنین شددددددما میروز میتکنولوژی پورتال کالس آنالین بهبا توجه به اینکه 

( از کالس استفاده نمایید  در بیشتر موارد استفاده eGoogle Chrom( و یا گوگل کروم )Firefoxفایرفاکس )
 شود افزارهای جانبی به منظور ارتقاء کیفیت سرویس پیشنهاد میاز نرم

 

http://ondemy.ir/download/ConnectAppSetup2020_Ondemy.ir.zip
http://ondemy.ir/download/Ondemy.ir-AdobeConnect_2019.9.2.dmg
http://ondemy.ir/download/Ondemy.ir-OnlineClass.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
http://ondemy.ir/download/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_Ondemy.ir.zip
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
file:///E:/workProjects/98/MBA%20-%20DBA/postmba.org/download/ConnectAppSetup2020.zip
file:///E:/workProjects/98/MBA%20-%20DBA/postmba.org/download/AdobeConnect_2019.9.2.dmg
file:///E:/workProjects/98/MBA%20-%20DBA/postmba.org/download/postMBA.org-OnlineClass.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
file:///E:/workProjects/98/MBA%20-%20DBA/postmba.org/download/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_wwwpostMBA.org.zip
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مراجعه فرمایید    /http://portal.ondemy.irباید به آدرس کالس آنالین به نشانی  هاپس از نص  نرم افزار 
 در صفحه باز شده ابتدا نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید تا وارد صفحه کاربری خود شوید  

 

 بایست روی نام دوره کلیک نمایید تا وارد آن شوید:پس از ورود به صفحه کاربری خود، می

 
 
 
 

http://portal.ondemy.ir/
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 ای که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک نمایید: استفاده از کالس آنالین، باید روی گزینه در این مرحله، جهت 

 
 

 در صفحه باز شده، بر روی گزینه پیوستن به کالس کلیک نمایید 
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 Open Adobeشود که باید روی گزینه ای مشابه صفحه زیر در مرورگر شما باز میپس از این مرحله، صفحه 
Connect   موجود  یکاربرد ی افزارهادر نرم افزار ادوبی کانکت بر روی سیستم شما نص  باشد )کلیک کنید )باید نرم

 شوید می((  پس از طی این مرحله، شما وارد کالس آنالین باشدیم
 

 
 

 های کالس آنالین:معرفی بخش
: از این بخش اساتید به منظور نمایش فایلها و برنامه های مورد بحث در کالس محتوای آنالینبخش  ✓

 )همانند تخته وایت بورد، فایل پاورپوینت، صفحات وب و     ( به دانشجویان استفاده می نمایند 
: به منظور نمایش تصویر استاد و یا تصویر دانشجویانی که توسط استاد مجوز پخش  ویدئوبخش  ✓

 تصویر را دریافت نموده اند 
: در این قسمت اسامی شرکت کنندگان و حاضرین در کالس نمایش داده  حاضرین در کالسبخش  ✓

 می شود 
پرسش و  : از این بخش کلیه شرکت کنندگان در کالس می توانند به منظور پرسش و پاسخخش ب ✓

 ( با یکدیگر استفاده نمایند Chatپاسخ و یا صحبت )
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 : Meetingمنوی 
 این گزینه در منوی باالی نرم افزار شامل موارد زیر است:

✓ Audio Setup Wizard اسپیکر از این بخش استفاده  : به منظور بررسی عملکرد صحیح میکروفن و
 )مهم(  شود می

- End Adobe Connect کالس آنالین: جهت خروج از 

 تنظیمات اسپیکر و میکروفن
اطمینان از عملکرد صحیح اسپیکر و میکروفن قبل از شروع کالس از مهمترین اقداماتی است که دانشجویان  

 اند ()بسیاری از این تنظیمات بطور پیش فرض انجام شده  می بایست نسبت به انجام آن اقدام کنند 
" را انتخاب نموده و Auto Setup Wizard" گزینه "Meeetingبه منظور بررسی عملکرد صدا از منوی " -۱

 " کلیک کنید Nextپس از باز شدن پنجره مربوطه )مطابق تصویر زیر( رو گزینه "

 
 

" کلیک کنید  در این Play Sound)مطابق تصدددددویر زیر( روی گزینه "در این مرحله در پنجره تسدددددت صددددددا  -۲
حالت شدنیدن صددای موسدیقی به معنی عملکرد صدحیح در صددای خروجی رایانه می باشدد  در صدورتیکه صددای 
موسدیقی مذکور از اسدپیکر یا هدسدت به گور نرسدید می بایسدت تنظیمات مربوک به کارت صددای رایانه خود 

 " کلیک کنید Nextادامه به منظور بررسی صحت عملکرد میکروفن روی گزینه "را چک نمایید  در 



 
 

 

7 

 هایراهنمای پورتال کالس  
 آنالین آکادمی  
(ondemy.ir) 

 
پس از انجام مراحل فوق به پنجره تنظیمات میکروفن وارد خواهید شد  در این قسمت )مطابق تصویر زیر(  -۳

 کلیک کنید " را Nextبا مراجعه به منوی کشویی، میکروفن متصل به رایانه خود را انتخاب کرده و گزینه "

 
" را انتخاب کنید  الزم به ذکر اسدت به Recordاکنون در پنجره تسدت میکروفن )مطابق تصدویر زیر( گزینه " -۴

" را انتخاب  Allowمحض انتخاب این گزینه پنجره کوچکی نمایش داده خواهد شدددددددد که می بایسدددددددت گزینه "
 " تبدیل خواهد شد Stop" به گزینه "Recordنموه تا ضبط صدا آغاز گردد  با شروع ضبط صدا گزینه "

" کلیک نمایید  در ادامه با Stopدر این حالت اندکی صدددددددحبت کرده و جهت توقد ضدددددددبط صددددددددا روی گزینه "
" صدددددای ضددددبط شددددده را پخش کنید  اگر صدددددای پخش شددددده دقیقا همان Play Recordingاتنخاب گزینه "

موده و در غیر اینصورت تنظمیمات میکروفن رایانه " را جهت ادامه کلیک نNextصدای ضبط شده بود گزینه "
 خود را چک نمایید 
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با انجام مرحله فوق پنجره تسدددت سدددکوت )مطابق تصدددویر زیر( نمایش داده خواهد شدددد  در این حالت ابتدا  -۵

 " کایک کنید Next" را انتخاب و نهایتا جهت پایان تنظیمات روی گزینه "Test Silenceگزینه "

 
پایان به پنجره نهایی تنظیمات صدا که حاوی اطالعاتی در خصوص وضعیت صدا رایانه می باشد نمایش در    -۶

 " را انتخاب کنید Finishداده خواهد شد  جهت بستن این پنجره گزینه "
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 ":Raise Handگزینه "
سددوال و یا پاسددخ به سددواالت با توجه به اینکه در کالسددهای آنالین ممکن اسددت دانشددجوی نیاز به مطر  کردن  

اسدتاد را داشدته باشدد، در این نرم افزار امکاناتی قرار گرفته اسدت که با اسدتفاده از آنها دانشدجو قادر خواهد بود 
به مشدابه کالسدهای حددوری دسدت خود را باال برده و از اسدتاد کسد  اجازه نماید  این امکان در نوار ابزار باالی 

 " قرار گرفته است Set Statusزیر( در زیر مجموعه "نرم افزار )مطابق تصویر 
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 فعالسازی میکروفن:
 دانشدددددجویان پس از کسددددد  اجازه از اسدددددتاد جهت صدددددحبت کردن در کالس به منظور فعال شددددددن میکروفن 
می بایسدددددت )مطابق تصدددددویر زیر( از نوار ابزار باالی نرم افزار روی آیکن راهر شدددددده مربوک به میکروفن کلیک 
نمایند  با کلیک روی آیکن مذکور رنگ آن به سددددبز ت ییر یافته و دانشددددجو می تواند مطال  خود را بیان نماید  
الزم به ذکر اسددددت به محض انتخاب این گزینه پنجره کوچکی نمایش داده خواهد شددددد که می بایسددددت گزینه 

"Allow را انتخاب نمایید " 
 

 
 

 بخش ویدئو:
نمایش تصددویر اسددتاد و یا دانشددجویانی که از طرا وی تایید شددده باشددند اسددتفاده می از این بخش به منظور  

 گردد  جهت نمایش تصویر مراحل زیر را دنبال کنید:
 ابتدا از اتصال صحیح دوربین به رایانه خود اطمینان حاصل نمایید  -۱
" Videoمطابق تصویر زیر در قسمت "پس از فعال سازی امکان نمایش تصویر توسط استاد برای دانشجو،    -۲

" را کلیک کنید  الزم به ذکر اسددددددت به محض انتخاب این گزینه پنجره کوچکی Start My Webcamگزینه "
 " را انتخاب نمایید Allowنمایش داده خواهد شد که می بایست گزینه "

 
ی نمایش به سایر کاربران از  با انجام مرحله فوق دوریین شما فعال گردیده است اما هنوز تصویری برا  -۳

" مشاهده  Videoدوربین شما پخش نخواهد شد و دانشجو تنها تصویر خروجی دوربین خود را در کادر "
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" را که در قسمت پایین  Start Sharingخواهد کرد  به منظور نمایش تصویر برای سایر کاربران گزینه "
 تصویر نمایش داده شده است کلیک کنید 

 

 :گان()ویژه اساتید و ارائه دهندهنالین بخش محتوای آ
ها )پاورپوینت، ورد، اکسدل، توانند از تخته وایت بورد، انواع فایلهای آنالین میدهندگان در کالساسداتید و ارائه

pdf( و هممنین میزکدار خود )عکس ،Desktopمندد شدددددددوندد  کدار کردن بدا ( جهدت ارائده بهتر و موترتر خود بهره
های خود را بر روی سددرور بارگزاری بایسددت همانند تصدداویر زیر فایلباشددد  ابتدا میاین بخش بسددیار راحت می

 را جهت نمایش به کلیه دانشجویان انتخاب نمایند  Start Sharingنمایند و سپس 
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افزارهای مورد مراجعه نمایید تا از نصححب نرملینک زیر جام صحححیم مراحل فول لطفا به به منظور اطمینان از ان
نیاز و همچنین سححححرتت اتصححححال به اینترنت به منظور شححححرکت بدون اشححححکال در کالس آنالین اطمینان حاصححححل 

 نمایید.
 http://۵.۱۶0.۲00.۵0/common/help/en/support/meeting_test.htm :لینک تست

 
 )بسیار مهم(  Flash Playerارائه دسترسی به اجرای 

 

http://5.160.200.50/common/help/en/support/meeting_test.htm
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 باشدکلیه موارد صحیح و بدون اشکال می

 
 
 
 

 
 
 

 گوشی موبایل:ورود به کالس از طریق 
مراجعده  /http://portal.ondemy.ir یبده نشددددددددان ینبده آدرس کالس آنال یددپس از نصدددددددد  نرم افزارهدا بدا

  یدخود شو یتا وارد صفحه کاربر ییدو رمز عبورتان را وارد نما ی  در صفحه باز شده ابتدا نام کاربرییدفرما
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 :یدتا وارد آن شو ییدنما یکنام دوره کل یرو بایستی خود، م یپس از ورود به صفحه کاربر

 
 یکمشخص شده است کل یرز یرکه در تصو  ایینهگز یرو یدبا  ین،مرحله، جهت استفاده از کالس آنال یندر ا
 :ییدنما
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 ییدنما یکبه کالس کل یوستنپ ینهگز یدر صفحه باز شده، بر رو
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(  باشدیموجود م یکاربرد یافزارهادر نرم موبایل شما نص  باشد )درصورتی که نرم افزار ادوبی کانکت بر روی 
 شوید:شود و پس از چند لحظه وارد کالس آنالین میای نمایش داد میچنین صفحه

 

 
 شوید:پس از طی مراحل باال، شما وارد کالس می 
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 فعالسازی میکروفن در موبایل:
 

 مطابق تصویر زیر وجود دارد که ابتدا باید روی آن کلیک نمایید   Raise Handدر سمت راست صفحه، گزینه  
 

 
 

کلیک نمایید  پس از این مرحله شما باید به تایید استاد برسید تا بتوانید از   Raise Handسپس روی گزینه 
 میکروفون استفاده نمایید 
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زمانی که شدددما به تایید اسدددتاد برسدددید، آیکن میکروفون در سدددمت راسدددت صدددفحه نمایش داده 

 گیرد:شود  با کلیک روی آن گزینه پیش روی شما قرار میمی
تان متصددددددل کردید، روی این گزینه کلیک دزفری خود را به موبایلزمانی که هدفون یا هن -۱

 بتوانید در کالس صحبت کنید تان برقرار شود واتصال نمایید تا
 از این گزینه برای کم و زیاد کردن صدای خود استفاده نمایید -۲

 

 


