
 

در موبایل و کامپیوتر جهت  Adobe connectنرم افزار  راهنمای راه اندازی

 شرکت در کالس

 

دانشگاه با استفاده از  مجازی موزشآرساند سامانه  یم یگرام انیمحترم و دانشجو نیمدرس ،یعلم اتیبه استحضار اعضاء محترم ه

در   یمتن امیو پ ریاز جمله امکان تبادل صدا، تصو ییها تیسامانه قابل نیشده است. ا یراه انداز Adobe connect نرم افزار

مورد استفاده با  یها لیبرد و پخش انواع فا تیمانند تخته وا موزشیآکمک  یابزار ها ان،ینشجوو دا دیاسات نیب یکالس مجاز

 تیحضار، قابل یبه صورت همزمان برا یصوت لیو فا لمی، اکران ف SWF, FLV, MP4, PPT, JPG, PDF , MP3یپسوند ها

ضبط جلسات برگزار شده و امکان استفاده مجدد به  لت،و تب یمثل قلم نور دیجد یبرد به کمک ابزار ها تیتخته وا ینوشتن بر رو

 یفزار، برگزارنرم ا نیباشد. با استفاده از ا یو .... را دارا م ویدیدانلود و نیتحت وب و همچن ننالیآصورت باز پخش به کمک پخش 

 استفاده نمود: لیتوان از دو روش ذ یم یمناسب ممکن خواهد بود. جهت شرکت در کالس مجاز تیفیو با ک ننالیآ بصورت کالس

  :)مستقل از مرورگر( نرم افزارنصب  از طریق Adobe connectورود به  -1

 جهت نصب نرم افزار می بایست موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

  زیر:از لینک  سیستم عاملنوع بسته به   ورژن فلش پلیردانلود و نصب آخرین 

 http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/flashplayer_windows.exeویندوز: 

 

 dmg?32.0.0.344.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.98.soft2http://dl.1586445102: مکینتاش

  نسخه از نرم افزاردانلود و نصب آخرین  Adobe connect  براساس نوع سیستم عامل از لینک های زیر 

 windows.exe5_1_2020http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/ConnectAppSetup_ ویندوز:

 _dmg2019.1.1http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/AdobeConnect. مکینتاش:

 apk2.6.9Connect_v%20dobehttp://dl.iauec.ac.ir/software/A.: اندروید

IOS  :430437503connect/id-https://apps.apple.com/us/app/adobe 

 

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/flashplayer_windows.exe
http://dl2.soft98.ir/soft/a/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.dmg?1586445102
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/ConnectAppSetup2020_1_5_windows.exe
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/AdobeConnect_2019.1.1.dmg
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503


 
 .شود ظاهر مییا صفحه موبایل کامپیوتر و دسکتاپ برای ورود به کالس در  زیر ایکونپس از نصب نرم افزار، 

 

 

 

 

 استفاده از مرورگر:با  Adobe connectورود به  -2

 با استفاده از مرورگر کامپیوتر می بایست موارد زیر مدنظر قرار گیرد: Adobe connect جهت کار با نرم افزار

  زیر: های از لینک بسته به نوع مرورگر  ورژن فلش پلیردانلود و نصب آخرین 

 http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Firefox.exeمرورگر فایرفاکس: 

 مرورگر کروم:

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Google_Chorme.exe 

 مرورگر اینترنت اکسپلورر:
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Internet_Explorer.exe 

 

  زیر: های با استفاده از لینک سیستم عامل مورد نیاز بسته به نوعنسخه پالگین دانلود و نصب 

 http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/windows_Addin_Installer.exe ویندوز:

 :zip2019.9.2-amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/AdobeConnect_MAC//http. مکینتاش:

 یکونی برای ورود به کالس در دسکتاپ ظاهر نمیآ ،پس از نصب بایست از طریق مرورگر وارد کالس شوید و در این حالت می

 لذا برای ورود به کالس باید با مرورگر اقدام کرده و هنگام اجرای پالگین دکمه ی تائید را مانند تصویر زیر بزنید ،شود

 

 

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Firefox.exe
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Google_Chorme.exe
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/Adobe_Flash_Player_Internet_Explorer.exe
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/windows_Addin_Installer.exe
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/AdobeConnect_MAC-2019.9.2.zip


 

 
 

 .توصیه می شود از مرورگر موزیال فایر فاکس استفاده گردد 

 محیط در فارسی تایپ  جهت رفع بهم ریختگی بعضی از حروف در Chat سایت را  کیبورد فارسی قرار داده شده در

 آن را انتخاب نمایید.و هنگام تایپ  دانلود

  درصورت بروز مشکل درخصوص نصب فایل ها کاربران محترم می توانند با نصب نرم افزارAnyDesk  از لینک

nyDesk.exehttp://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/A 

 دسکتاپ خود را با بخش انفورماتیک آموزش به اشتراک بگذارند تا راهنمایی الزم صورت پذیرد. 

  الزم به ذکر است کلیه نرم افزار ها در بخش آموزش مجازی وب سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به

 قابل دسترسی است. =35http://amoozesh.gau.ac.ir/majazisoft.aspx?mainادرس 

 

 Adobe connectملزومات استفاده از 

Microsoft Internet Explorer 11 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and Google Chrome Windows 

Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome Mac OS 

Ubuntu 14.04 and 16.04; Red Hat Enterprise Linux 6 

No application support is available for Linux. Users on Linux can attend meetings in a browser. 

Google Chrome 

Adobe Flash Player 23.0 

Linux 

The Adobe Connect app for iOS and Android requires Adobe Connect Server version 8.2 or later 

Some features may not be enabled in all Adobe Connect meetings if one is using an Adobe Connect Server older 

than version 9.4.2 (required for Custom pods) 

Google Android 4.4 or later 

Apple iOS: iOS 8.1.2 or later 

Mobile 

 

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/software/AnyDesk.exe
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazisoft.aspx?main=35

