
 

 

 

 دستور العمل استفاده از سامانه برگزاری جلسات آنالین

 سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان

 معاونت پشتیبانی

 اداره فناوری اطالعات

 



 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

 را از طریق لینکهای زیر دانلود کنید: ConnectAppو  FlashforFriefoxنرم افزارهای  -1

http://s8.picofile.com/file/8336131942/flashForFireFox.rar.html 
http://s9.picofile.com/file/8336131200/ConnectAppSetup.exe.html 

 به این صورت میباشد: FlashforFirefoxروش نصب نرم افزار 

 صفحه زیر نمایش داده میشود Setupبعد از خارج کردن از حالت فشرده و کلیک بر روی فایل 

 

را انتخاب کنید. بعد از مراحل نصبببب  Installکلیک کرده و  I have read and agree to the termsبر روی 

 صفحه زیر نمایش داده میشود

 

http://s8.picofile.com/file/8336131942/flashForFireFox.rar.html
http://s9.picofile.com/file/8336131200/ConnectAppSetup.exe.html


 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

 .کرده و مطابق مراحل زیر نصب کنید را اجرا ConnectAppSetup.exeپس از انجام مراحل باال، فایل 

 

 



 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

 را اجرا کنید Adobe Connectنرم افزار  Desktopسپس از روی 

 

 /farhangihttp://meeting.jahadp.irدر صفحه ای نمایش داده میشود، در کادری که در تصویر باال مشخص شده، آدرس 

 ایش داده میشود:کلیک کنید. صفحه زیر به شما نم connectرا نوشته و روی 

 

 enterکلمه عبور خود را نوشته و بر روی گزینه   passwordنام کاربری و در قسمت   usernameدر صفحه باال در قسمت   

room              شما نمایش داده صفحه زیر به  شد.  شده با ستی وارد  شما به در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور  کلیک کنید. در 

 میشود

http://meeting.jahadp.ir/farhangi


 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

 

 گفتگو خواهید شد. در پنجره جدید روی عالمت ضربدر کلیک کرده تا پنجره بسته شودو سپس وارد محیط 

 



 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

صحبت کنید بر روی آیکن        سه  شده کلیک        برای اینکه بتوانید در جل شان داده  صویر زیر ن همانگونه که در ت

 کنید.

 

 باالی صفحه شما اضافه میشودبه گزینه های   در صورتی که مدیر جلسه، درخواست شما را تایید کنید، عالمت

 )مانند تصویر زیر(



 اداره فناوری اطالعات –معاونت پشتیبانی                                                                                                   خوزستانسازمان جهاددانشگاهی استان 

 

 برای اطمنیان از اینکه میکروفون شما توسط نرم افزار شناسایی شده است مانند تصویر زیر عمل کنید

 

باید مدل مکیروفون شما نشان داده شود. در    Select Microphoneبا کلسک بر روی فلش کنار گزینه میکروفون، در قسمت   

میکروفون شما توسط   نمایش داده شد،   No Microphone Device Detectedانند شکل زیر به شما عبارت   صورتی که م 

 نرم افزار شناسایی نشده و باید مجددا نصب و راه اندازی شود.

 


