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راهنماي دسترسي اساتيد محترم به لينك ضبط شده كالس آنالين ، دانلود فيلم ضبط شده 

 كالس و ليست دانشجويان شركت كننده

به ابتدا خود را مورد بازپخش یا دانلود قرار دهیم نیاز هست  کالس های مجازی برای اینکه بتوانیم فایل های ضبط شده -1

 وارد محیط کالس شویم .  Host وسیله ی مرورگر وارد لینک کالس مجازی شده و با نام کاربری و رمز عبور کاربر

بر روی  تصویرمطابق  ذیل دو مسیر هر یک از ی بعد می توانیم بامرحلهدر 

وارد صفحه ای شویم که امکانات ویرایش کالس را در اختیارمان  تا کلیک کرده   Manage Meeting Information گزینه

 .میگذارد
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 شوند.خود وارد  ابتدا با نام کاربری و رمز عبور محترم می بایست اساتید ی پیش رو،در صفحه  - 2

 

 

 شده تا به لیست فایل های ضبط شده دسترسی پیدا کنیم. recordingدر صفحه جاری میبایست وارد گزینه  - 3

 

 

 

 

 

 



این منظور از چک باکس سمت برای .هر فایل را تعیین کنیم  Accessقبل از استفاده از فایل ها میبایست نوع ،در این مرحله - 4

 را کلیک میکنیم.   Access Type و سپس دکمه ی یک مربوط به فایل مورد نظر را کلیک نمودهچپ ت

 

 :داریمپیش رو  گزینه 3در صفحه ی بعد  - 5

اگر فایل در این حالت قرار گیرد فقط کاربرانی که در این کالس دارای نام کاربری و رمز عبور هستند  :  Private : گزينه اول

 اقدام به مشاهده فیلم کالس ها نمایند.میتوانند 

 .در صورتی که کالس شما اعضا به صورت میهمان وارد شده اند این گزینه مناسب شما نمیباشد نكته :

مربوط به کالس را در اختیار داشته چنانچه فایل مربوطه در این حالت قرار گیرد تمامی افرادی که لینک  :  Public  :گزينه دوم 

 به مشاهده فیلم بازپخش کالس ها نمایند. میتوانند اقدام باشند

ید را در اختیار در این حالت فقط افرادی که رمز عبوری که تعریف کرده ا  :    Passcode به همراه  Public   همچنین در گزینه

 .دارند میتوانند اقدام به مشاهده فیلم کنند و الزامی به عضویت آنها در سیستم نمی باشد

در این حال قرار گیرند تمام کاربرانی که عضو سیستم مجازی دانشگاه  مربوطه : اگر فایلall account members:گزينه سوم 

 مشاهده فیلم بازپخش کالس نمایند.به علوم پزشکی سمنان هستند می توانند اقدام 

 استفاده نمائید. all account membersتوصیه می شود حتما از گزینه  :نكته مهم



مجدد وارد  کافیست. حال  رای فایل مورد نظر را تعیین نمودندسطح دسترسی ب فوق الذکر،اساتید محترم مرحله پس از طی -6

 قرار دارد را در اختیار اعضای مورد نظر قرار دهیم.  URL for Viewing لینکی که در بخش شده و recordingقسمت 

 

( ، پس از کپی در گوگل کروم،نشانگر   URLجهت استفاده مجدد از لینک کالس ضبط شده)آدرس اینترنتی مقابل قسمت  نكته :

 ( انتهای آدرس حذف گردد. /اسلش ) 

 Make گزینه ی   Actions میبایست همانند تصور زیر از منوی همچنین اگر قصد دارید فایل مورد نظر را دانلود نمائید -7

Offline   . را زده و در صفحه ی جدیدی که باز میشود پس از تعیین نوع پسوند و کیفیت فایل خروجی، فایل را ذخیره کنیم 

 

  



 

 

 

 

 

 

و  reportsبا مراجعه به آیکون  آنالین، جهت مشاهده لیست دانشجویان شرکت کننده در کالس می توانند اساتید محترمحال در این مرحله ،  – 8

 مطابق تصویر ذیل اقدام نمایند. by attendees سپس کلیک بر روی قسمت  



  

میتوان بازه زمانی کالسی که مد نظر می باشد را انتخاب و تنها لیست اسامی  filters reportبا کلیک بر روی قسمت در این قسمت ،  – 9

 دانشجویان همان کالس ارائه گردد.

 

 

 فاطمه همتيانمهندس تهيه و تنظيم : 

 كارشناس فناوري اطالعات ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي سمنان


