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 ی استاد( )ویژه راهنمای کاربران

 ورود به سامانه  -1

شود که پس از وارد کردن نام  ای مشابه شکل زیر ظاهر میبا وارد کردن لینک مربوط به مدیریت در مرورگر صفحه

 توان وارد سامانه شد. ی عبور میکاربری و کلمه

 

 ی ورود به سامانه: صفحه1شکل  

گردد که در قسمت باال و سمت چپ آن نام کاربر  کاربر ظاهر می  برای  2شکل  ای مطابق با  صفحهبا ورود به سامانه،  

انجام برخی از تنظیمات مربوط به پروفایل بایستی بر روی این  نوشته شده است. برای خارج شدن از سامانه و همچنین  

 قسمت کلیک شود.  

هایی که بیشتر موردنیاز کاربر  بخش، برای  مشخص شده است   "دسترسی سریع "در قسمت میانی صفحه که با عنوان  

 تر صورت پذیرد. ها سریعتا دسترسی به آن ه شده های میانبر قرار دادهستند لینک 

های مربوط به استاد موردنظر آورده شده  ها و همچنین کالسطالعیهن صفحه نیز گزارش کلی از وضعیت ادر بخش پایی

 است.

های مختلف سامانه مورد استفاده قرار  ی سمت راست موارد مختلفی موجود دارد که برای دسترسی به بخشدر حاشیه

 ه شده است. گیرد. در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این موارد آوردمی

https://fararoom.ir/
https://fararoom.ir/
https://fararoom.ir/
https://fararoom.ir/
https://fararoom.ir/


02128424601 

info@FaraRoom.ir 

 فراروم ؛  ارتباط پایدار و آسان

 

2 

 

 

 : نمای کلی سامانه 2شکل  

 های مختلف سامانه بخش -2

ی سمت راست آن، مواردی وجود دارد که از آن برای  تر اشاره شد پس از ورود به سامانه و در حاشیههمانطورکه پیش

 شود.های مختلف سامانه استفاده میدسترسی به بخش

 داشبورد  -1-2

 کند که در آن اطالعات کلی از وضعیت سامانه آورده شده است. کاربر بخش داشبورد را مشاهده می ، در ابتدای ورود

 های مجازیاتاق بندیزمان فهرست -2-2

عنوان  به  نمایش داده شده است.  ،مورد نظر  استاد  هایشود که در آن لیست کالسای باز میبخش صفحهبا انتخاب این  

ایجاد و  "ی  گزینه  درصورتی استاد در بازه زمانی کالس موردنظر قرار داشته باشد،   را مشاهده کرد.  3شکل  توان  مثال می

ترتیب  اینبه  تواند کالس مجازی خود را آغاز کند.است. استاد با انتخاب این گزینه میبرای استاد فعال    "ی جدیدشروع جلسه

پژوهانی که به اتاق منتسب  شود. با این کار حالت اتاق موردنظر برای دانشبا ایجاد کالس، کاربر به داخل کالس هدایت می

توانند وارد کالس شوند. توجه به این نکته ضروری است که  ها نیز میترتیب آناینآید و بهصورت فعال در میاند نیز بهشده

 توانند وارد کالس مورد نظر شوند. پژوهان نمیتا زمانی که استاد کالس را آغاز نکند، دانش
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 های مجازی من : فهرست اتاق3شکل  

. در پایین این صفحه تاریخچه  شودباز می  4شکل  ای مطابق  صفحه  "ایجاد و شروع جلسه جدید "ی  گزینهپس از انتخاب  

کنندگان وارد کند و  تواند پیامی را برای شرکت. در کادر وسط صفحه نیز استاد میگرددجلسات برگزار شده مشاهده می

پژوهان نیز  شود و پس از آن دانشکالس آغاز می  "اتاق مجازی شروع جلسه و ورود به  "ی  پس از کلیک بر روی گزینه

 توانند وارد کالس شوند. می

 

 : شروع کالس مجازی 4شکل  
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شود.  ظاهر می  5شکل  ای مانند  شود و پنجرهدر هنگام ورود در مورد دسترسی به میکروفون و وبکم از کاربر سوال می

کشد تا مرورگر تنظیمات  زمان اندکی طول می  کلیک شود. پس از آن مدت  ”Allow“ی  در این شکل بایستی بر روی گزینه

 .شود ایجاد می 6شکل کالس مانند الزم را انجام دهد و سپس 

 

 : اجازه دسترسی به میکروفون5شکل  
 

 

 : کالس مجازی سامانه فراروم 6شکل  
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، استاد با کلیک بر روی سه نقطه که در سمت چپ باالی صفحه قرار  7شکل  جلسه نیز کافی است مانند  برای اتمام  

 را انتخاب کند. "اتمام جلسه"ی دارد گزینه

 

 : اتمام جلسه 7شکل  

https://fararoom.ir/

