
 هفتگی آزمایشگاه زیست محاسباتیراهنمای اتصال به جلسات 
 

به سرور  Adobe Connectالزم است از طریق وب و یا اپلیکیشن  ،برخط  جلسات  حضور دربرای 
 جلسات وصل شوید. 

 
 Https://meetings.aut.ac.ir/bioinformaticآدرس سرور: 

 

 اتصال از طریق وب:

 برای اتصال از طریق وب مراحل زیر را دنبال کنید: 

 : نصب کنید از طریق لینک زیر  برای مرورگر خود فلش پلیر را   .1

 ( دانلودبرای مرورگر کروم ) •

 ( دانلودبرای سافاری، فایرفاکس و اپرا ) •

 ( دانلود ) اینترنت اکسپلورربرای  •

 

 آدرس سرور ذکر شده را در مرورگر خود وارد کنید.  .2

 

                                
 

وارد کنید )در صورتی که دارای نام   nameدر صفحه بارگزاری شده نام خود را در قسمت   .3

توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود وارد  کاربری و کلمه عبور هستید می 

 . شوید.( 

https://meetings.aut.ac.ir/bioinformatic
https://tehranserver.ir/images/learn/AppsRar/Adobe%20Flash%20Player%20-%20Chrome.rar
https://tehranserver.ir/images/learn/AppsRar/Adobe%20Flash%20Player%20-%20Firefox%2C%20Safari%2C%20Opera.rar
https://tehranserver.ir/images/learn/AppsRar/Adobe%20Flash%20Player%20-%20Internet%20Explorer.rar


                                            
 

پیغام زیر به شما    فرض در صورت نداشتن گزینه پیش   Enterپس از کلیک کردن روی دکمه   .4

در   .کنید شود که در آن اتصال به جلسه از طریق وب یا اپلیکیش را انتخاب می نمایش داده می 

روی سیستم شما نصب شده باشد و   Adobe Connectافزار صورت انتخاب اپلیکیشن، باید نرم 

کند.  کار  درستی   به 

 
 

به جلسه، به مدیر سرور ارسال  ها، درخواست شما برای ورود با انتخاب یکی از گزینه  .5

 شود، کمی صبر کنید تا درخواست شما پذیرفته شود و به جلسه وارد شوید. می



 
 

 

 

 اتصال از طریق برنامه دسکتاپ: 
 :های زیراز طریق لینک افزار فلش پلیر برای سیستم عاملنرم نصب .1

 ( دانلودبرای ویندوز ) •

 ( دانلودبرای مک ) •
 طریق لینک زیر:   از adobe connectافزار دانلود نرم  .2

 ( دانلودبرای ویندوز ) •
 (  دانلود برای مکینتاش ) •

 serverدر قسمت آن را اجرا کرده و افزار روی سیستم عامل خود، پس از نصب نرم  .3

address وارد کنید. ، آدرس سرور ذکر شده برای جلسات را 

 
 

https://tehranserver.ir/images/learn/AppsRar/Adobe%20Flash%20Player%20-%20Windows.rar
https://tehranserver.ir/images/learn/AppsRar/Adobe%20Flash%20Player%20-%20Mac.rar
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/AdobeConnect_2019.1.1.dmg


وارد کنید )در صورتی که دارای نام کاربری و کلمه   nameنام خود را در قسمت ادامه  در  .4
 توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شوید.(. عبور هستید می 

                                           
 

، به مدیر  ، درخواست شما برای ورود به جلسهEnter Roomپس از کلیک کردن روی دکمه   .5
درخواست شما پذیرفته شود و به جلسه متصل  گردد، اندکی صبر کنید تا جلسه ارسال می 

 شوید. 
 

 

 : و تبلت تلفن همراهاتصال از طریق برنامه 
 برنامه مربوط به سیستم عامل خود را دانلود کنید:  .1

 ( دانلودبرای اندروید ) •

 ( دانلود)  iosبرای  •

توضیح داده شده در   ۵و  ۴تلبت خود، مراحل   پس از نصب برنامه روی تلفن همراه و یا .2
 بخش اتصال از طریق دسکتاپ را انجام دهید. 

 

 آموزش فعال کردن فلش پلیر در مرورگر کروم: 

 
 پس از بارگذاری صفحه روی آیکون قفل واقع در سمت چپ آدرس کلیک کنید:  .1

 

                         
 

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8


به صفحه اجازه اجرای فلش پلیر را بدهید، در صورت موجود نبودن گزینه فلش   در منوی باز شده، 
 : ا بدهیدکلیک کنید و از منوی باز شده اجازه اجرا ر site settingsروی گزینه پلیر در صفحه 

 
 
 

 وزش فعال کردن فلش پلیر در مرورگر فایرفاکس:آم
  Add-onsدر گوشه باال در سمت راست روی آیکون منو کلیک کرده و سپس روی گزینه  .1

 کلیک کنید: 
 

                                      
را انتخاب کنید، سپس از منوی سمت   pluginsدر صفحه باز شده از منوی سمت چپ گزینه  .2

را برای آن انتخاب   Always Activeرا پیدا کرده و گزینه  shockwave flashراست افزونه  
 . کنید

 



 

 آموزش فعال کردن فلش پلیر در مرورگر سافاری 
 Preferenceرفته و از منوی باز شده گزینه  از منوی باال در سمت چپ روی گزینه سافاری .1

 را انتخاب کنید. 

 
 

را انتخاب نموده و در منوی سمت چپ، در بخش   Websitesدر پنجره باز شدهَ، سربرگ  .2
plugins تیک مربوط به ،Adobe Flash Player  .را فعال کنید 

 
 

 توجه:
کار ارتباط  صورت خوددر صورت اتصال همزمان در دو جلسه مجزا ممکن است سیستم به   •

 شما را با یکی از جلسات قطع کند. 

• ( صفحه  گذاری  در  Screen Sharingاشتراک  دسکتاپ  موجود  اپلیکیشن  طریق  از  فقط   )
 باشد. دسترس می 

)از قبیل    های اینترنت خود از مناسب بودن پارامتر برای کیفیت مناسب، قبل از اتصال به جلسه   •
 سرعت دانلود( مطمئن شوید. 



از اجازه  دوربین و میکروفون مناسب داشته باشید و اشتراک گذاشتن صدا و تصویر   جهت به •
 دسترسی برنامه مورد استفاده به میکروفون و دوربین اطمینان حاصل کنید. 

یکی از میزبان در صورت بروز مشکل می  • نام  با کلیک راست روی  های حاضر در  توانید 
 ها در میان بگذارید. داشته باشید و مشکل خود را با آنها گفت و گوی خصوصی با آن جلسه، 


