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(:FIREFOXیا CHROMEترجیحًا با مرورگر )با کامپیوتر و سیستم عامل ویندوز 
نیددر مرورگر وارد سایت نیمکت آنالین شده و دکمه ورود به سامانه را بز: گام اول

www.nimkatonline.com



تا ( رقمی شما است10هر دو کد ملی )نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید 
:شوید« کالس های من»وارد صفحه کاربری و 



صفحه کالس و ابزار آن

کالسمنوی ابزار 
آزمون، بحثهای )

گزارشات ودرسی، 
)...

زمانبندی 
جلسات دوره 

کورد دقت بفرمایید که بعد از اتمام هر جلسه، دسترسی به ر 
جلسه برای بازدید مجدد، از طریق ردیفهای بعدی همین 

.  لیست امکان پذیر می شود

دکمه ابزار کالس

برای ورود به 
کالس مجازی 

کلیک کنید



(ودالزامی نیست، اما توصیه می ش)توصیه به نصب پالگین : نکته مهم

ن توصیه می شود یک بار برای همیشه پالگی: دقت ویژه
16حجم فایل حدود . کالس مجازی را دانلود و نصب کنید

ی مگابایت است و خیلی جاها برای اجرای بهینه کالسها
ین توجه کنید که نصب ا. مجازی کاربرد خیلی خوبی دارد

.پالگین اجباری نیست اما توصیه می شود



کالس مجازی خود را در مرورگر باز می کنید یا اپ کالس مجازی؟: انتخاب با شماست

برای باز کردن کالس
مجازی در محیط 

دمرورگر کلیک کنی

ر برای باز کردن کالس مجازی د
انکت محیط اپلیکیشن ادوبی ک

کلیک کنید



.ویدوقتی تصمیم می گیرید در مرورگر اینترنتی خود وارد کالس ش

مراحل کار دانش پذیران در مرورگر



مشاهده وایت بورد مدرس: وقتی کالس مجازی را در مرورگر باز می کنید

وایت بورد مجازی 
مدرس در معرض 

دید شماست

لیست حاضرین در 
کالس

اگر : وبکم مدرس
سرعتتان کم است 

.کنیدPauseویدئو را 

اینجا می توانید چت 
.کنید

خاموش و روشن 
کردن اسپیکر

/دست بلند کردن
آیکنهای اظهار نظر

شاخص سرعت 
ز سب: اینترنت شما

یعنی اوضاع خوبه

گزینه ی تنظیمات
میکروفن/بلندگو



وقتی مدرس پاورپوینت خود را به اشتراک می گذارد

وقتی معلم 
پاورپوینت ارائه 

.می کند



وقتی مدرس، صفحه نمایش کامپیوتر خود را به اشتراک می گذارد

وقتی معلم محیط 
کامپیوترش را به 
.اشتراک می گذارد



میکروفن توصیه می شود یک بار هم شده، قبل از شروع کالس، اسپیکر و: نکته تکمیلی
.خود را تنظیم کنید

یک بار هم شده، روی این 
س دکمه کلیک کنید، سپ

را اسپیکر و میکروفن خود
.تنظیم کنید



کالس مجازی خود را در مرورگر باز می کنید یا اپ کالس مجازی؟: انتخاب با شماست

یک بار هم شده، روی این 
یکر دکمه کلیک کنید و اسپ

و میکروفن خود را طبق 
.مراحل بعد تنظیم کنید



کالس مجازی خود را در مرورگر باز می کنید یا اپ کالس مجازی؟: انتخاب با شماست

اگه . را بزنیدPlayدکمه 
صدا بخوبی پخش شد، 
اسپیکر شما درست کار 

ا ر« بعدی»سپس . می کند
. کلیک کنید

را در پاسخ به Allowدکمه 
د تایی. هر دو پیغام بزنید

دسترسی سامانه به 
میکروفن و بلندگو را 

.  بدهید

دکمه ضبط را بزنید و 
. صدای خود را ضبط کنید

ضبط را »سپس دکمه 
ر اگ. را بزنید« پخش کنید

صدای ضبط شده بخوبی
ن پخش شد، یعنی میکروف

.  شما هم سالم است



.از کنیدوقتی تصمیم می گیرید در محیط اپلیکیشن، کالس مجازی را ب

مراحل کار دانش پذیران در اپلیکیشن



کالس مجازی خود را در مرورگر باز می کنید یا اپ کالس مجازی؟: انتخاب با شماست

و « ابزار کالس»اگر اپلیکیشن را از طریق منوی 
دانلود و نصب « پالگین کالس مجازی»گزینه 

کرده باشید، در مرحله ورود به کالس این 
این بار روی . گزینه در اختیار شما قرار می  گیرد

. آن کلیک کنید



.  در اپلیکیشن هم همان اجزاء و امکانات در اختیار شماست

اجزای صفحه هیچ فرقی 
گر ولی این بار دی. نمی کند

تید و وابسته به مرورگر نیس
بعضی معتقدند پایداری
. کالس مجازی باالتر است



اگر از تلفن همراه اندرویدی استفاده می کنید

مراحل کار دانش پذیران در تلفنهای هوشمند اندرویدی



.  در اپلیکیشن هم همان اجزاء و امکانات در اختیار شماست

آدرس Chromeدر مرورگر 
www.nimkatonline.com را

وقتی این پیغام. وارد کنید
ه بازگشت ب»ظاهر شد گزینه 

اگر مایل . را بزنید« سایت
باشید می توانید با انتخاب

، مراحل«اجرای نرم افزار»گزینه 
نصب اپ اندرویدی نیمکت 

. . آنالین را طی کنید

ش سایت نیمکت آنالین نمای
نه کمی پایینتر گزی. می یابد

.   را بزنید« ورود به سامانه»

د اگر قبال ثبت نام کرده اید، ک
ملی خود را برای نام کاربری و
رمز عبور درج و وارد سامانه 

عضو »اگر نه، دکمه . شوید
را بزنید و مراحل « می شوم

عضویت را طی کنید و دوره 
. مورد نظر را ثبت نام کنید

http://www.nimkatonline.com/


. پس از ورود به سامانه وارد کالس خود شوید

بعد از ورود به سامانه، دوره ای
که زمان شروع آن رسیده 

ه باشد، به رنگ سبز و دوره ای ک
هنوز شروع نشده است به 

روی. رنگ قرمز نمایش می یابد
.   نیدورود زیر کارت سبز کلیک ک

ذیل کارت محتوای « ورود»روی 
. دوره کلیک کنید

اگر االن کالس دارید، روی 
در کارت « مشاهده کالس»

مربوط به جلسه امروز کلیک
. کنید



.  اینجا هم اپ و مرورگر، دو انتخاب شماست

همه امکاناتی که در نسخه 
مرورگر تحت ویندوز مالحظه 

کردید اینجا هم در اختیار 
چت، دست بلند : شماست

کردن و صحبت کردن با اجازه
...مدرس و 

کلیک « ورود به کالس»روی 
ن دقت کنید که اگر زما. کنید

در کالس گذشته باشد، اینجا
ردیف دوم، لینک مشاهده 
ا رکورد کالس هم در اختیار شم

.  قرار می گیرد

:درست مثل نسخه تحت وب
الس اگر اپلیکیشن اندرویدی ک

را Adobe Connectمجازی 
د با نصب کرده باشید، می توانی

د کلیک روی دکمه آبی رنگ وار
اگر نه، توصیه ما . آن شوید

این است که با کلیک روی 
Open in Browserدکمه 

کالس خود را در مرورگر باز 
. کنید



نکات تکمیلی

همیندرشمااینکهبرایراالزمهماهنگیدورهمدرسصورتایندر.هستندگواهینامهوآزموندارایدوره هاازبعضی
.دادخواهدانجامشماباکنید،دریافتدیجیتالگواهینامهوبدهیدآزمونسامانه

آزموندرتومانهزار10هزینهپرداختبامی توانیدنشوید،پایانیآزموندرقبولینمرهکسببهموفقکهصورتیدر
.کنیدشرکتمجدد

نیدکحاصلاطمینانگواهینامهمتندرشدهدرجاطالعاتصحتازحتما  خود،گواهینامهپیش نمایشمشاهدهازپس.
اطالعاتصفحه،هماندراطالعاتویرایشقسمتاز.می شودمشاهدهمتندرمطابقتعدمیانقصکهصورتیدر

.کنیدواردمربوطهفرمدرراخودصحیح
شامل)021-91300919تلفنشمارهبا«بامدادفناوریودانش»پشتیبانیواحدبامی توانیدمشکل،هربروزصورتدر

.فرماییدحاصلتماس(فعالخط10


