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اهداف

ارایه کنندهعنوان به 3Bآشنایی با سامانه آموزش مجازی •

رفع اشکاالت و ارایه بعضی از نکات عملی در استفاده از این سامانه•



در ابتدای راه

همه ما در این فضا جدیدالورود هستیم•

. کار با این سامانه ها خیلی ساده است•

.در عین حال مثل هر یادگیری دیگری در ابتدا ممکن است با مشکالتی مواجه شویم•

تنها راه این است که صبور باشیم و به هم کمک کنیم•

چند روزی زودتر با این سامانه ها آشنا شدم(  شاید)که استتفاوت بنده و شما این •

؟!امروز بنده ارایه کننده ام، فردا شما•



انواع آموزش مجازی

غیرهمزمان•

همزمان•



بعضی از سامانه های آموزش مجازی همزمان



نقش های مختلف در یک سامانه آموزش مجازی همزمان

شرکت کننده•

ارایه کننده•

اداره کننده •



نقش های مختلف در یک سامانه آموزش مجازی همزمان

شرکت کننده•

ارایه کننده•

اداره کننده •



چند نکته در مورد نقش های مختلف

. طبیعتا بر حسب نقش، امکانات در اختیار شما تفاوت می کند•

ه یا هر ممکن است شما در یک کارگاه فقط اداره کننده باشید یا فقط ارایه کنند•

.  دو نقش را توامان برعهده داشته باشید



BigBlueButton(3B)سامانه 



3Bیک معرفی کوتاه از 

است که توسط سازمان ها و نهادها بر روی open source، یک سامانه 3Bسامانه •
.  می شودcustomizedسرورهای خود نصب و 

در حال حاضر شرکت های خصوصی نسبت به این کار اقدام کرده و با دریافت •
.  هزینه در اختیار دانشگاه ها و سایر مؤسسات می گذارند

در عین حال دانشگاه ها نیز در صورت در اختیار توان الزم از نظر فناوری اطالعات•
ین می توانند نسبت به انجام این کار اقدام کنند و در نتیجه به صورت رایگان چن

.  سامانه ای را در اختیار بگیرند



دعوت از افراد برای شرکت در کالس

از طریق ارسال یک اطالعیه•

حاوی اطالعات الزم•

از طریق مدیاهای در دسترس•

در زمان مناسب•



ویژگی های اطالعیه

ارایه اطالعات کافی در مورد برنامه مورد نظر •

:ارایه اطالعات کافی در مورد نحوه ورود به سامانه از جمله•
اطالعات مربوط به تجهیزات مورد نیاز •
لینک آدرس•
(Google Chromeدر اکثر موارد )مرورگرهای منطبق با سامانه •
(به عنوان میهمان یا اپراتور)نحوه ورود •
(فعال کردن میکروفون یا وب کم)الزامات زمان ورود به سامانه •
اقدامات جایگزین در صورت عدم ورود به سامانه از طریق کلیک روی لینک •

ارسالی



یک نمونه از اطالعیه

3Bکارگاه آشنایی با قابلیت ها و نحوه کار با سامانه آموزش مجازی آنالین »

باتوانندمیهمکاران.شودمیبرگزارآنالینصورتبه۱۲:۳۰تا۱۱ساعتازماهفروردین۲۸شنبهپنجفردا
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.شوندمجازیفضایوارد۱۳۹۹/۱/۲۸شنبهپنجفرداصبح۱۰:۴۵ساعتازکروممرورگربااینترنتبه

https://online.ikht.ir/b/azi-atd-nvh

گوگل کروم وارد کنید و روی مرورگر  address barدرو کپی شرکت در کارگاه کافی است آدرس باال را برای 
URLمورد نظر، در صورت عضویت قبلی از طریق وارد کردن پس از باز شدن صفحه . کنیدکلیک  enterدکمه 

.کارگاه و در غیر این صورت از طریق وارد کردن کد دسترسی وارد کالس مجازی محل برگزاری کارگاه شوید

داخلی مجتمعبا تشکر گروه 

https://online.ikht.ir/b/azi-atd-nvh


Home



تولید کد دسترسی به کالس



تولید و روزآمد کردن کد دسترسی



ورود به سامانه–شرکت کننده 



Sign Up



مرحله انتظار برای تأیید شدن



Sign In



مسیر اول



مسیر دوم



ورود به کالس



بازه زمانی قبل از شروع کالس



در شروع کالس



انتخاب گزینه شنونده یا گوینده



تست صدا در گزینه گوینده



3Bاجزای صفحه اصلی سامانه 



موقعیت افراد



نمای ساده تر-3Bاجزای صفحه اصلی سامانه 



فعال سازی وب کم



وب کم فعال



بارگذاری فایل



بارگذاری فایل



بارگذاری فایل



مشاهده محتوای به اشتراک گذاشته شده



چند توصیه

.  ترجیحا از گزینه آپلود کردن فایل ارایه خود استفاده کنید•

.  این کار باعث سهولت کار شما در زمان ارایه اسالیدها می شود•

.  کرده و بعد آپلود کنیدPDFبا توجه به به هم ریختن فونت های فارسی در هنگام آپلود کردن، ترجیحا فایل خود را •

یا هر حرکت دیگری وجود دارد، یا باید اول آنها را حذف و اسالیدها را مطابق animationالبته اگر در اسالیدهای شما •
.  به اشتراک گذاری فایل استفاده کنیدتنظیم کنید یا به جای آپلود کردن از گزینه animationبا شرایط بدون 

ن همراه به عنوان مثال تلف)در این صورت بهتر است برای این که تسلط خود را بر جلسه حفظ کنید با یک وسیله دیگر •
.  و با یک هویت متفاوت وارد کالس مجازی شوید(  خود

اشی توجه داشته باشید در این صورت حتما باید با خاموش کردن صحیح میکروفون و بلندگو از بروز صداهای اضافی ن•
.  از لوپ کردن صدا جلوگیری کنید



امکان اعالم تمایل به صحبت کردن و اعالم وضعیت

گفتگوی 
عمومی

اعالم 
وضعیت



تشکیل اتاق های کار گروهی



گزینه های مختلف تشکیل اتاق های کار گروهی



مدل های وارد شدن به اتاق های کار گروهی

بر اساس انتخاب خود•

بر اساس انتخاب مدیر جلسه•

به صورت تصادفی•



گانوارد شدن به اتاق های کار گروهی بر اساس انتخاب شرکت کنند



اتاق کار گروهی



چند توصیه در مورد کار گروهی

باید به شرکت کنندگان تاکید کنید در صورتی که بخواهند از اتاق کار گروهی خارج شوند•

.  استفاده کنندlog outاز گزینه 

.  ددر غیر این صورت نه می توانند به اتاق قبلی برگردند و نه به سالن اصلی وارد شون•

امکان طوالنی تر کردن مدت زمان کار 3Bدر سامانه توجه داشته باشید در حال حاضر •

.  بنابر این بهتر است در تعیین زمان کار گروهی از ابتدا دقت کنید. گروهی وجود ندارد

.  امکان حضور ارایه کننده، در کلیه اتاق های کار گروهی به صورت چرخشی وجود دارد•



حضور و غیاب شرکت کنندگان



فایل حضور و غیاب شرکت کنندگان



بزرگ نمایی



بزرگ نمایی تصویر



بزرگ نمایی بیشتر و جابجایی محل تصویر



وایت بورد



اقدام برای تغییر موقعیت فرد



تغییر موقعیت به ارایه کننده



تغییر موقعیت به اداره کننده



چند نکته در مورد تغییر موقعیت

.  تنها یک ارایه کننده می تواند تعیین شود•

.  اداره کنندگان می توانند متعدد باشند•

ری برای پس گرفتن موقعیت ارایه کننده، باید این موقعیت را به خود یا کس دیگ•

.  بدهید

تفاده برای پس گرفتن موقعیت اداره کننده، می توانید از آیکون تغییر موقعیت اس•

.کنید



صفحه مشترک برای نوت نویسی



ضبط کارگاه



توقف ضبط



چند نکته در مورد ضبط

.  گزینه ختم ضبط ندارد3Bبه طرز عجیبی •

ه را یا حتی اگر این گزین)در صورتی که گزینه توقف را بزنید و جلسه تمام شود •

recordingفایل کلیپ ضبط شده در بخش (  معموال چند ساعت بعد)مدتی (  نزنید

.  شما قرار می گیردhomeدر بخش 3Bسامانه 

.  شما می توانید لینک آن را در اختیار عالقه مندان قرار دهید•

.  در حال حاضر گزینه دانلود ندارد•



نظرخواهی از شرکت کنندگان



نظرخواهی از شرکت کنندگان



شروع نظرخواهی



اعالم نتایج نظرخواهی



به اشتراک گذاری



۱-چند نکته کاربردی کلی

(ZOOMو ACمانند )نصب اپلیکیشن در صورت نیاز •

Google Chrome)در اکثر موارد )ورود با مرورگر مناسب •

دقیقه قبل از شروع برنامه۱۵تا ۳۰حضور در کالس ترجیحا •

غیرفعال کردن در مواقع عدم )توجه به فعال بودن احتمالی میکروفون و وب کم •

(نیاز

( فعال کردن در مواقع نیاز)توجه به غیرفعال بودن احتمالی میکروفون •

آمادگی برای پیدا کردن منبع لوپ صدا و مدیریت مناسب آن•



۲-چند نکته کاربردی کلی

داشتن ارتباط مستمر با شرکت کنندگان از طریق بخش پیام ها یا یک پیام رسان دیگر•

اختیار داشتن اینترنت مطمئن و داشتن یک منبع اینترنت اضطراریحصول اطمینان از در •

تأمین برق لپ تاپ حصول اطمینان از •

حصول اطمینان از آرامش مطلوب فضای برگزاری جلسه•

آمادگی برای حضور در سامانه جایگزین در صورت نیاز•

احتمالیحفظ آرامش و صبوری در مواجهه با چالش های •

ن به عنوان مثال گذاشتن گوشی تلف)حصول اطمینان از عدم ایجاد اختالل ناشی از تماس تلفنی •
(flight modeیا  Do not Disturbهمراه در موقعیت



سخن پایانی

آموزش مجازی همزمان گزینه بسیار مفیدی برای استفاده از در شرایط عدم•

.امکان استفاده از آموزش حضوری یا حتی به عنوان مکمل آن می باشد

سامانه ای است که بسیاری از قابلیت های مورد نیاز برای یک 3Bسامانه •

.  آموزش مجازی همزمان و تعاملی و جذاب را دارد

م کار با این سامانه بسیار ساده است و با اندکی تمرین و ممارست مهارت الز•

.  برای برگزاری جلسات متنوع با این سامانه به دست می آید


