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 www.jz.ac.ir: آدرستِ  السّرا جاهعِ سایر تِ هراجعِ

 

 «ًیاز هَرد افسارّای ًرم»: صفحِ ٍارد ٍ کٌیذ هراجعِ «آًالیي ٍ هجازی ّای آهَزش» قسور تِ اصلی، صفحِ در

 .ضَیذ

 

 سیسسن در را زیر افسارّای ًرم صفحِ، اتسذای در تطَیذ، دفاعیِ جلسِ ٍارد زاج لح یا کاهدیَزر تا خَاّیذ هی اگر

 :کٌیذ ًصة خَد

 
 (تازار کافِ) windows فایرفاکس هَزیال هرٍرگر -

 هرٍرگر ترای adobe flash player افسار ًرم -

 هرٍرگر دٍ ّر winRar داًلَد -

 anyDesk افسار ًرم -

 

 ّای آهَزش صفحِ ٍارد گَضی تا داریذ، دسسرسی دفاعیِ جلسِ تِ ّوراُ زلفي گَضی طریق از فقط کِ صَرزی در

 :کٌیذ ًصة خَد گَضی در را زیر افسارّای ًرم ٍ ضذُ آًالیي ٍ هجازی

 

 (تازار کافِ) کاًکر ادٍب اخلیکیطي داًلَد -

 (تازار کافِ) فایرفاکس هرٍرگر داًلَد -

 (تازار کافِ) خلیر فلص ادٍب داًلَد -

 

 :نکته

 .ًیسر ّا آى هجذد ًصة تِ ًیازی ضذُ، ًصة ضوا گَضی یا سیسسن در قثل از ضذ، گفسِ کِ افسارّایی ًرم اگر

 
 .ضذ خَاّذ دفاعیِ جلسِ تِ ٍرٍد آهادُ ضوا گَضی یا سیسسن افسارّا، ًرم ایي تا

http://jz.ac.ir/post/5893-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1


 
 

 :آنالین دفاعیه جلسه به ورود -2

 
 :کٌیذ هی اسسفادُ دفاعیِ جلسِ تِ ٍرٍد ترای زاج لح یا کاهدیَزر از اگر

 
 .کٌیذ تاز خَد سیسسن در را هَزیال هرٍرگر

 

 :کٌیذ ایٌسر ٍ کٌیذ ٍارد را زیر لیٌک آدرس، قسور در

 

http://online.jz.ac.ir/r8dmigy703gq/  

 
 your قسور در ٍ کٌیذ اًسخاب را( هْواى) guest قسور السّرا، جاهعِ آرم زیر ضَد، هی تاز کِ ای صفحِ در

name (ضوا ًام)، گسیٌِ تر سدس کردُ، ٍارد را خَد زحصیلی کذ enter room (جلسِ تِ ٍرٍد )کٌیذ کلیک. 

 
 کلیک ٍ تاال لیٌک ٍرٍد از تعذ ضذُ، کاًکر ادٍب اخلیکیطي ٍارد کٌیذ، هی اسسفادُ خَد ّوراُ زلفي گَضی از اگر

 ،(ضوا ًام) your name قسور در را خَد زحصیلی کذ ،(هْواى) guest قسور در ،(تعذ هرحلِ) next گسیٌِ تر

 .کٌیذ کلیک( ٍرٍد) enter گسیٌِ تر سدس کردُ، ٍارد

 

 .ضذ خَاّیذ آًالیي دفاعیِ جلسِ ٍارد اقذاهاذ، ایي تا

 

 میکروفون و بلندگو تست

 
 ایي تا هَفق ارزثاط از زَاًیذ هی، کاًکر ادٍب ساهاًِ زَسط زسر اهکاى از اسسفادُ تا، ارسالی زصاٍیر اساس تر

 . کٌیذ حاصل اطویٌاى، ساهاًِ

 .اسر ضذُ دادُ ًوایص زیر زصاٍیر در دٍرتیي ٍ هیکرٍفَى، تلٌذگَ کردى فعال ًحَُ

 

 

 

http://online.jz.ac.ir/r8dmigy307gq/


 



 
 

 

 


