راهنمای ورود به اتاق جلسات
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ابتدا آدرس زیر را در مرورگر کروم یا موزیال وارد نمایید.

http://utec.ut.ac.ir/web/utec/101
 -2پس از وارد نمودن آدرس تصویر زیر در صفحه ی وب نمایش داده خواهد شد که طبق راهنمایی های
زیر نرم افزار مشخص شده را دریافت و برای سایر مراحل اقدام نمایید.

 -3پس از اجرای نرم افزار فوق صفحه ی زیر برای شما نمایش داده می شود.

 -1آدرس اتاق الکترونیکی را که توسط مسئول مربوطه در
اختیار شما قرار داده می شود در این قسمت وارد نمایید.
مثال Vroom.ut.ac.ir/karafarini??? :
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 -4سپس در تصویر بعد نام و نام خانوادگی خود را با حروف التین وارد نمایید.

در کادر مستطیل شکل نام خود را
به صورت التین وارد نموده و سپس
دکمه ی  enter roomرا کلیک
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نمایید.
مثال Ali Ahmadi :
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**نکته**

ممکن است هنگام ورود با تصویر زیر مواجه شوید ،چنانچه این تصویر را مشاهده کردید مانند ذیل عمل نمایید.

سپس روی این گزینه کلیک نمایید.
ابتدا عالمت (تیک) این گزینه را بزنید.

 -5پس از انجام مراحل فوق وارد محیط کالس خواهید شد( .تصویر آن در صفحه ی بعد قابل مشاهده
است).
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با کلیک بر روی این گزینه دوربین شما

با کلیک بر روی این گزینه میکروفون

فعال میشود .دقت داشته باشید پس از

شما فعال میشود و به رنگ سبز

فعال شدن دوربین شما و مشاهده ی

نمایش داده مي شود  ،هنگام صحبت

تصویر خود در کادری که اینجا با رنگ

باید کنار عکس فوق امواج نمایش

زرد مشخص شده دکمه ی start

داده شود که نشانگر عملکرد صحیح

 sharingرا کلیک نمایید تا تصویر شما

میکروفون شماست.

در محیط کالس برای همه نمایش داده
شود

توجه  :چنانچه پس از ورود گزینه های مشخص شده برای شما قابل نمایش نبود ،شما در نقش
 participantوارد شده اید و باید منتظر باشید تا هاست (استاد) دسترسي میکروفون و دوربین را به
شما بدهد.

