ورود به سایت و اتاق کنفرنس
.1وارد سایت
online.afaq-lc.com
شوید.
گزینه  log inباال سمت
راست تصویر مشخص
شده است.
 usernameو password
خود را وارد نمائید.
پیش فرض:
کد ملیUsername:
شماره درج شده در @Password:Rzh24
فیش ثبت نامی

.2در این قسمت عنوان کالسهای
شما نمایش داده میشوند.

.3وارد  courseمربوطه شوید.
روی لینک  courseمربوطه
کلیک نمائید.

.4گزینه  online sessionرا
انتخاب نمائید.

.5در این صفحه شما جلسات
ضبط شده گذشته را مشاهده
میکنید.
برای ورود به اتاق کنفرانس و
شروع جلسه جدید گزینه join
 sessionرا انتخاب نمائید.
.6به محض ورود به اتاق
کنفرانس صفحه مقابل روبروی
شما ظاهر میگردد.

.7گزینه سمت چپ
 Microphoneرا انتخاب
نمائید.

.8پس از انتخاب گزینه
Microphoneصفحه ای به
منظور تست صدا مطابق تصویر
روبرو در مقابل شما ظاهر
میگردد .چیزی به دلخواه خود
بگویید ،اگر صدای خود را به
وضوح شنیدید گزینه سبز رنگ
سمت چپ را انتخاب نمائید.

نکته :اگر مشکلی در دریافت یا
فرستادن صدای خود در اتاق
کنفرانس داشتید از گزینه
 Public chatاستفاده کنید.
مشکل خود را تایپ کنید.

نکته :اگر مدرس شما را به
هر دلیلی  Muteکرد با
استفاده از گزینه مقابل
قابلیت صحبت کردن و
شنیده شدن توسط دیگران
را دوباره به دست بگیرید.

اگر قصد دارید صدای خود
را  muteکنید می توانید
این گزینه را انتخاب
نمایید.

گروه بندی
در زمان گروه بندی تنها نکاتی که زبان آموزان گرامی باید به آن ها توجه کنند
موارد زیر می باشند:
نکته  :1در موقع گروه بندی توسط مدرس پس از هر بار ورود به گروه و پس از
هر بار بازگشت به اتاق کنفرانس اصلی باید روی گزینه  Microphoneکلیک
نمایید.

نکته  :2پس از آنکه توسط
مدرس کالس در گروه های
مجزا قرار گرفتید لطفا روی
گزینه  Join roomکلیک
نمایید.

پس از ورود به اتاق روی
گزینه  Microphoneکلیک
نمایید.

پس از کلیک بر روی گزینه
 Microphoneاز شما تست
صدا گرفته می شود.

ثانیه شمار در نوارآبی باالی
صفحه نمایانگر زمان باقی
مانده برای حضور شما در
گروه می باشد.

پس از اتمام این زمان شما به
اتاق کنفرانس اصلی بازگردانده
می شوید.

پس از بازگشت به اتاق اصلی
بار دیگر گزینه Microphone
را انتخاب نمایید.

پس از کلیک بر روی گزینه
 Microphoneاز شما تست
صدا گرفته می شود.

شما از گروه خارج شده و به
صفحه اصلی بازگردانده
شده اید.

تخته وایت برد و جعبه ابزار

.1جعبه ابزار سمت راست در
تصویر ،نوار ابزار قابل دسترس
شما برای نوشتن بر روی تخته
کالس می باشد.

.2گزینه اول  :آیکون دست

.3با فشردن آیکون دست
پنجره ای مطابق شکل روبرو
در مقابل شما باز می شود.
نکته  :1به منظور کنترل
صفحه تخته کالس در هنگام
 zoom outو  zoom inاز
این آیکون استفاده نمایید.
نکته  :2برای تایپ بر روی
تخته کالس از این گزینه )(T
استفاده نمایید.

.4توجه نمایید برای تایپ کردن
بر روی تخته کالس باید
مراحل زیر را طی کنید.
(مرحله  2الزامی است).
 .1انتخاب گزینه T
 .2کشیدن ماوس بر روی
صفحه تخته کالس و ایجاد
جعبه ی مجازی تایپ
 .3تایپ کلمه مورد نظر

.4گزینه دوم در جعبه ابزار :
گزینه undo
با انتخاب این گزینه شما می
توانید آخرین مطلبی که بر
روی تخته کالس نوشته اید را
پاک کنید.

.5گزینه سوم در جعبه ابزار  :گزینه
سطل آشغال
با انتخاب این گزینه شما می توانید
تمامی مطالبی که بر روی تخته کالس
نوشته اید را پاک کنید.

توجه:
شما تنها زمانی قادر به استفاده از تخته کالسی و جعبه ابزار مربوط به آن می باشید که
مدرس به شما این دسترسی را بنا به صالحدید و نوع تمرین کالسی داده باشد.

بستن اتاق کنفرانس و اتمام کالس
بعد از به اتمام رسیدن کالس
بر روی گزینه  logoutکلیک
نمایید.

سوال های

متداول

لطفا از روشن یا خاموش بودن
دکمه  Caps lockدر زمان
وارد کردن نام حساب
کاربری) (user nameو
پسوورد)(password
اطمینان حاصل نمایید.

اگر به اشتباه در حین ورود به
سیستم به جای گزینه
 Microphoneگزینه
 Listen onlyرا انتخاب کرده
باشید می توانید با انتخاب این
گزینه به حالت عادی
بازگردید.
زبان آموزان می توانند تکالیف خودشان را به
ایمیل سازمانی مدرسشان ارسال نمایند.
نکته نهایی :لطفا وب کم خود را فعال نفرمایید .تنها کسی که ملزم به اشتراک گزاری تصویر خود (با رعایت شئونات اسالمی) با
دیگران است مدرس کالس می باشد.
تنها راه ارتباطی شما با مدرس فعال با توجه به محدودیت های موجود به صورت شنوایی-گفتاری است.
با توجه به این محدودیت لطفا با مدرس کالس در تعامل باشید.
و در انجام تمرینات کالسی به صورت فعال شرکت نمایید.

امکانات الزم برای حضور در کالس آنالین به شرح زیر می باشد:
 )1هدست و یا هندزفری
 )2کامپیوتر و یا گوشی هوشمند

