
 راهنمای استفاده از کالس های آنالین

 

 .شوید ir.omransara://https وارد سایت موسسه سرا به نشانی 

 .مانند تصویر بر روی گزینه ورود به کالس کلیک نماييد

 

 

 .نماييددر قسمت مشخص شده نام کاربری خود را وارد نموده و بر روی گزینه ورود کلیک 

 

 

https://omransara.ir/
https://omransara.ir/


 .خواهد نحوه ورود به کالس را انتخاب نماييد شود که از شما می در مرحله بعد پیامی روی صفحه ظاهر می

کنید و قصد  ادوبی استفاده نمی نرم افزار از و اگر را انتخاب کرده اگر نرم افزار را نصب نموده اید گزینه دوم 

 .انتخاب نماييدگزینه اول را ورود به کالس با مرورگر را دارید 

 

 .انجام شودورود به کالس تاييد مدیر باشید تا بعد از این مرحله منتظر 

 

 :نکات مهم

 را نصب نماييدادوبی کانتکت  برای استفاده بهتر از کالس ترجیحا نرم افزار. 

  تماس حاصل  ٠٢١٢٢٦٣٨٧١٤در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره تلفن

 .در ارتباط باشید  ٠٩٢٠٧٩٠٢١٢٤نموده و یا با شماره تلگرام 

 سایت  طریق از را خود اینترنت سرعت سمینار، به ورود از پیش) ir.speedcheck.www://http ( 

 تا باشید منتظر و کنید انتخاب را تست شروع گزینه سپس و کرده کلیک لینک روی. کنید تست

 .شود محاسبه شما سرعت اطالعات

 سرعت اگر. شود می داده نمایش موبایل یا کامپیوتر روی بر شما اینترنت سرعت ، محاسبه از پس 

 .کنید استفاده سمینار به ورود برای Adobe Connect افزار نرم از حتما بود، Mbps ١  از کمتر شما دانلود

 

 

 

http://www.speedcheck.ir/


 

 

 نحوه نصب نرم افزار

 :جهت نصب روی ویندوز Adobe Connectآخرین ورژن نرم افزار 

exe.٢٠٢٠_١_٥ConnectAppSetup/adobeconnect/ir.tehranserver.dl://http 

 برای نصب  فایل دانلود شده را اجرا نماييد

در این مرحله پس از اتمام نصب روی ادوبی کلیک و با اطالعات نام کاربری و رمز عبورتان وارد کالس 

 .شوید

  

تا بدین مرحله نصب نرم افزار به پایان رسیده است و نیاز به مطالعه ادامه مقاله ندارید اما 

برای سایر سیستم عامل ها نظیر   برای دانلود سایر نسخه های ادوب کالینت

  :میتوانید از توضیحات زیر استفاده کنید ios/ اندروید/مکینتاش/لینوکس

 

  :سیستم عامل ویندوز  

ویندوز دارای دو نسخه ادوبی کالینت هست که در صورتی که با یکی موفق به ورود  سیستم عامل

 .نشدید از روش دوم استفاده کنید

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe


 - رورگر نسخه پالگین تحت اجرای م:   برای ویندوز AdobeConnect Clinet Addinدانلود نسخه ی 

در این حالت میبایست از طریق مرورگر وارد کالس شوید و پس از نصب  -مگابایت  ٤٠حجم حدود 

شود لذا برای ورود به کالس باید با مرورگر اقدام  ایکونی برای ورود به کالس در دسکتاپ ظاهر نمی

 :کرده و هنگام اجرای پالگین دکمه ی تائید را مانند تصویر زیر بزنید

 

 

 

 

  

http://dl.tehranserver.ir/Apps/windows_Addin_Installer.exe


با این نرم افزار یک ایکون برای  -مگابایت  ١٨حجم ) standalone(نسخه ی مستقل از مرورگر 

 Adobe Connect د نرم افزاردانلو: ورود به کالس در کامپیوترتان و دسکتاپ ظاهر میشود 

  برای ویندوز

  :سیستم عامل مکینتاش  

 برای مکینتاش Adobe Connectدانلود نرم افزار 

  :سیستم عامل اندروید  

 دانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی با تبلت و موبایل اندروید

  : ISOسیستم عامل 

  IOSدانلود نرم افزار ورود به کالس مجازی برای 

 

 

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/AdobeConnect_2019.1.1.dmg
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503

