کاربر گرامی:
فایل راهنمای ذیل جهت ورود به وبینارهای دانشگاه آزاد اسالمی – واحد بین الملل فرشتگان تهیه شده است
لطفا آن را مطالعه نموده و در صورت هرگونه ابهام یا اشکال به دفتر فناوری و اطالعات واحد مراجعه فرمایید.
شما برای ورود به وبینار مجازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل فرشتگان ابتدا الزم است وارد لینک زیر
شوید
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/fereshtegaan

تاریخ برگزاری دومین وبینار واحد بین الملل فرشتگان  30مرداد از ساعت  10الی  11:45خواهد بود .
ورود برای همه عالقمندان آزاد است .
نکته بسیار مهم :مرورگر شما چه بر روی گوشی چه برروی لپ تاپ یا ...باید به روز باشد .در این صورت پس
از درج لینک وارد صفحه ای مشابه عکس زیر خواهید شد

در این مرحله فقط کافی است به عنوان کاربر میهمان وارد شوید چنانچه در اولین ورود الزم بود نام و نام
خانوادگی خود را وارد کنید و سپس دکمه تأیید را فشار دهید

بعد از ورود ،شما به عنوان یک کاربر عادی می توانید قابلیت های زیر را داشته باشید :

کاربر عادی :
کاربران عادی به رنگ زرد در پنجره کاربران نمایش داده می شوند و تنها شنونده و بیننده بوده و صرفا می
توانند از محتوای در حال ارایه در رویداد استفاده کنند .این محتوا می تواند شامل صدا ،تصویر ،کلیپ های
صوتی و ویدیویی ،اسالید و ...باشد .البته امکان استفاده از بخش گفتگو (چت) برای کاربران عادی فراهم شده
و می توان از این طریق با سایر کاربران از جمله ارایه دهنده و اپراتور در ارتباط بود .در صورت نیاز اپراتور می
تواند دسترسی کاربر عادی را به طور موقت به ارایه دهنده ارتقا دهد و یا مستقیما ابزارهای ارتباطی کاربران
عادی را فعال نماید تا کاربران عادی نیز بتوانند از ابزارهای صوتی  ،تصویری برای طرح سواالت و بیان نظرات
خود استفاده کند .
برای فعال شدن این قسمت امکان "دست" برای کاربران عادی فراهم شده است و این بدین معنی است که
هنگام برگزاری رویداد کاربران عادی با کلیک بر روی دکمه دست به ارایه دهنده و اپراتور اعالم می نمایند که
قصد پرسیدن سوال و یا برقراری ارتباط را دارند که در لیست شرکت کنندگان عالمت "دست" جلوی نام
ایشان نمایش داده شده و به اول لیست بعد از اپراتور و ارایه دهنده منتقل می شوند.
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