
 .مواردي که باید در سیستم رایانه فراهم باشد

 به رایانه خود مطمئن شوید. ) 2mbps(حداقل  از اتصال اینترنت مناسب .1

 نرم افزارهاي فیلتر شکن روي سیستم رایانه نصب نباشد. .2

 .آنتی ویروس را غیر فعال کنید .3
 .غیر فعال باشد افزاري روي رایانه سخت یانرم افزاري ) firewall( دیواره آتش .4
 ورگر گوگل کروم استفاده کنید.مرنسخه به روز شده، از  .5

 تنظیم کنید. "خیلی خوب"در بخش تنظیمات وبینار، کیفیت صدا و تصویر را روي گزینه  .6

ـــکل  در زمان براي  حتی االمکان .7 به  ناگهانی عقطعدمبروز مش نه خود را  یا  upsبرق، را
 متصل نمایید.

سان فنیرا  any deskنرم افزار  .8 شنا سی کار ستر شما، حتماً ستاد براي د روي  به رایانه 
 سیستم نصب نمایید.

 ضبط دوره ها توسط مرکز انجام شود. .9

حتی االمکان رایانه دوم، را براي اطمینان آماده داشته باشید تا در صورت بروز مشکل در  .10
 رایانه اول از آن استفاده کنید.

شنایی کافی .11 شود و  رو صویر در محل ارائه، تامین  شد تا ت شت به نور نبا ارائه دهنده، پ
 روشن و واضحی از ایشان ارسال شود.

 .کرد طوري قرار بگیرد که بتوان محتواي آن را مشاهده، بنر پشت سر .12

 

 شبکه شابکدستورالعمل ارائه همزمان برروي 

 .جام دهیدان زیر را  مراحل کانال هاي وبینار شامک ب دربراي ارائه مط

ــایت  .1 ــده در س ــاس برنامه زمانی اعالم ش ــده  shamak.iate.irبراس وارد وبینار تعیین ش
 شوید.

 .، دسترسی اپراتور را از ستاد اخذ کنیدوطهبمر روهدر گ مدیر کانال وبینار با هماهنگی .2
 .نماییدرا بررسی کانال شامک صویر صدا و ت .3



را )power point(ارائه  فایلگذاشــته، به اشــتراك  ارائه دهنده را ، )Desktopمیز کار ( .4
 .کنیدباز 

 .صدا و عندالزوم تصویر را به اشتراك بگذارید .5
 کنید. آغازارائه خود را  .6

 

 دستورالعمل ارائه همزمان برروي شبکه استانی و شبکه شابک

 مطالب را ارائه نمایید. استانی و شابک همزمان در دو کانال شکلاگر بخواهید به 

ــایت  .1 ــده در س ــاس برنامه زمانی اعالم ش ــده  shamak.iate.irبراس وارد وبینار تعیین ش
 شوید.

 .با هماهنگی با مدیر کانال وبینار، دسترسی اپراتور را از ستاد اخذ کنید .2
 .را بررسی فرماییدکانال شامک صویر صدا و ت .3
را )power point(ارائه  فایلگذاشــته، به اشــتراك  ارائه دهنده را ، )Desktopمیز کار ( .4

 .کنیدباز 
 .صدا و عندالزوم تصویر را به اشتراك بگذارید .5
سی اپربا  ،جدیدي در گوگل کروم باز کنید  )tabزبانه ( .6 ستر ستانی خود اتور د وارد کانال ا

 ، میز کار را به اشتراك بگذارید.در وبینار سی صحت عملکرد صدا و تصویررشوید، پس از بر

 کنید. آغازارائه خود را  .7

 


