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 " دیدار"آموزش مجازی سامانه 

 

 

 معرفی 

 BigBlueButton (BBB)به ننظشر ارائه خدنات برگزار  و الین جلسااات ک فنفرا سااباپ بر ایه  رز ا زار   "دیدار"سااانا ه ونش م نزا    

  .ایزاد ک تشسعه یا ته است

نحتشا   پ تصشیر پ ارائهصشتیها   با قابلیت  تعانلیر خشاهید بشد جلسات  دبا استفاده ا  سانا ه دیدار ک  یرساخت  رز ا زار  ارائه شده شما قا

را برا  ارتباط نیان  ک تخته سافید  اشاترافیپ  ظر سانزیپ یادداشات ها  گفتگش  عمشنی ک خصاشصایپ   (PowerPointک   pdf) ایلبایی  ظیر 

فاربر    150ک حدافثر    100 قط ا    BBB  نبمترین  کته فه باید در ظر بگیرید این اسات فه در حاتت ببینه  .اضار در جلساه  راهن  مائیدا راد ح

فه تعداد فاربر همزنان ا  این نقدار تزاک   ماید باید ا  سارکی  فنفرا سابا    برگزار  جلسااتیبرا     . شاتیبا ی نی فندهمزنان در هر جلساه 

  .فاده  مشدو الین است

همچنین فلیه انکا ات این   .ا  دیگر  کات نبن این سارکی  انکان خخیره جلساات برگزار شاده ک اساتفاده نزدد ا  ون تشساط فاربران نی باشاد

دسا  تا،پ ت  تا،پ فرکز بش  ک  ارائه نیشاشد ک بر رک  ا شا  دساتگاهبا   5 ساخه  HTMLبساتر ک  ک با  شاتیبا ی فانا ا   سارکی  بر

بدکن و که به  رز ا زار یا ا زک ه خاصای  یا  داشاته باشاید  (6باالتر ا   ساخه    Androidک   12.2االتر ا   ساخه  ب iOSتلفن همراه )  دساتگاه ها

  .ششدیاجرا ن

 

 : و مجوزها انواع نقشها

 اشند ک نتناسب با ون نزش ها ک انکا ات خاص خشد را خشاهند داشت:برا  استفاده ا  سانا ه فاربران نی تشا ند سه  قش نختلف داشته ب

 ( Viewerالف( شرکت کننده )

 نحدکد  شش د قابلیتبا   یر را دار د: (Moderator)نا ند دا شزشیان ک یا دا ش ونش ان ی  فالس ک نادانی فه تشسط ندیر جلسه 

 (Share audio & webcam)اشترا  صدا ک تصشیر  •

 (Chat/use emojis)استفاده ا  شکلکبا برا  گفتگش  •

 (Respond to polls) اسخ به  ظرسنزی ها  •

 (Write and Export the shared notes) ترافی ک گر تن خرکجی ا  و باش ششتن نتشن ا •

 (Respond to invites for breakout rooms)  اسخ به دعشت اتاقبا  اختصاصی •

 (Answer Poll questions)  ظرسنزی اسخ به سشاالت  •
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 ( Presenter) ارائه دهنده( ب

 نا ند ی  استاد یا نعلن فالس ک یا ندیر ی  جلسه یا فنفرا   فه قابلیتبا   یر را دار د:

 (Upload slides and advance slides)بارگزار  اسالیدها ک جابزایی ک حرفت بین اسالیدها  •

 (Use the annotation tools)استفاده ا  ابزارها  حاشیه  شیسی  •

 (Show an external video) مایش ی  کیدئش  خارجی  •

 (Start a poll and publish poll results) ننتشر فنید و را ظرسنزی را شرک  فنید ک  تایج  •

 باشد.در هر  نان تنبا ی  ارائه دهنده نیتشا د کجشد داشته : تشجه

 (Moderators) مجری( ج

 تشا ند عملیات  یر را ا زاز دهند:فاربران با این  قش به عنشان ندیر جلسه نی

   Manage viewers audio (Mute/unmute)صدا( یصدا/ بی)ب شرفت فنندگان یصشت تی ری ند •

 ((Lockdown viewers( ی)نحدکد فردن و با در ا زاز گ  خصشص شرفت فنندگانقفا فردن  •

 (Assign anyone the role of presenter قش ارائه دهنده ) اختصاص •

 Breakout (Create breakout rooms for student discussions)  اتاق ها ایزاد •

 (Write closed captions. )دیسی بسته بنش  ی ر شی   •

 (Start/Stop Recordingsجلسات. )ضبط شرک  یا تشقف  •

 (End Meetings) جلسات  انی  ا •

جبت نشاااهده انکا ات  شق بعد ا  کرکد به جلسااه ا  ننش  باال  تیساات  

را ا تخاا   ماائیاد.  (باه شاااکاا نره د اده)  "مددیریدت کدررنرا "فااربرانپ دفماه 

 )شکا نقابا( 

 را اعمال  مائید. ا  عملیات باال نشرد اکل 5نی تشا ید در اینصشرت 
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 برا  اتماز جلسه یا خرکج ا  ننش  سمت ن  نی تشا ید دفمه ها  نربشطه را ا تخا   مائید. )تصشیر نقابا(

 

 

ارائه دهنده با ی  ویکن نربعی شکا ک شرفت فنندگان با ویکن  

  . ندیر جلسه نی تشا دنتمایز شده ا د)شکا سمت راست(  دایره

ا  فاربران را به ارائه دهنه تغییر دهد ک یا این  قش را ا     قش یکی

 ک  سلب  ماید. 

 

 نیازمندیهای سامانه: 

 دستگره یر سیستم مورد استفرده )نظیر کرمپیوتر یر تلفن همراه( -1

افثر    .گیگاهرتز  اساتفاده  مائید  2 ردا  ده  گیگابایت ک   4 یشانباد نیکنین برا  اساتفاده نناساب ا  ساانا ه ا  ی  رایا ه رکنیز  با حداقا حا ظه 

ننتبا در  .را داشاته باشاند این شارایط دی با قاعدتا شاده در نبار ساال گتشاته   داری خر  ها ا هی را

نی باشد   10تا   7افثر کساایا نشرداساتفاده فاربران فه ا   ش  رایا ه رکنیز  با سایساتن عانا کیندک  

در دفمه شاارک  در   Runک یا تای  فلمه    Rک   windowsنی تشان با  شااردن همزنان دفمه ها  

   .بز ید Enterرا کارد فرده ک   msinfo32صفحه با  شده فلمه 

 

 

در صاافحه با  شااده )شااکا نقابا( جزئیات فانا ساایسااتن شااما 

 .بخصشص  ش   ردا  ده ک نیزان حا ظه قابا نشاهده است
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تشان در صافحه با  شاده جزئیات سایساتن را )شاکا نقابا( نی Systemک ا تخا  گزینه  Startراسات رک  دفمه  رکم دیگر و که با فلی  

 .نشاهده  مشدتشان نی

 

 

 

 

 

گیگااهرتز   3.6باا تشان  ردا م    CPUدر این نثاال  

 .گیکابایت نی باشد 8ک نیزان حا ظه 

 

 مرورگر -2

گشگا  پگرها  برک  شده  ظیر  ایر اف رتمانی نرکدر سیستمبا  رکنیز  نی تشا ید 

هرنند ا  جبات    .سارکی  بکار ببرید  اساتفاده ا  اینتشا ید برا   را نی  Edge کفرکز  

   .نتعدد گشگا فرکز گزینه نناسب تر  است

سااتفاده ا  اسااتفاده فنید ننتبا انکان ا Safariنی تشا ید ا     MacOSدر ساایتن عانا  

 .اشترا  صفحه دسکتا، در ون انکان  تیر  یست

 1.در کسایا همراه بر ایه سیستن عانا ا درکید  یز ببترین گزینه گشگا فرکز نی باشد 

 انزارهری صوتی -3

تا  دیهد شن( اسااتفاده فنیا هدساات )  ی ا    نیفن ین هیتشصاا   داًیافبرا  داشااتن ی  جلسااه بدکن نشااکا  

   سار ک صادا  ای گش ه افش   چیک بدکن ه  یشاما را به راحت   شا ند صاداتین  نندگانیفه ب دیحاصاا فن نانیاطم

 ا هی را  ک بلندگشها دیاساتفاده فن یا  هد شن خارجبنابراین در هنگاز برگزار  جلساات   .دشانش ب نهی    ن

حتی در   .دی ببر نیرا ا  ب  صادا ا عکاسپ   دی تا اگر قصاد صاحبت فردن دار  دیصادا فن یب  ای خشد را خانشم  

  ی تاصادا    .دیاساتفاده فن یخارج داخلی دارد با  هن ا  ی  نیکرک شن نا ی فه تب تا، شاما نیکرک شن 

 
را در نرکرگر  راهن   Time (RTC)-Realفه انکان ارتباطات  یرساخت ک استا دارد  رز ا زار  است    ی WebRTCاست.   ینتک WebRTC نشسشز به   به  ناکر  BBB رز ا زار    1

 فند. ین  یبا  ی شت WebRTCبه طشر فانا ا   Google Chrome کتی فنند ی م  یبا ی شت  WebRTCفند. همه نرکرگرها به طشر فانا ا  ین
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فه   دیحاصاا فن نانی: اطمدیفن یاساتفاده ن Google Chrome اگر ا   .ک ا عکاس صادا ا  اساکیکر فاربران را و رده خشاهد فرد تا،  بت درفردن  

  .داده ایدرا  نشکرک یصفحه به نرکرگر اجا ه استفاده ا  ن  در گششه سمت راست باال " Allow "  رک  یبا فل

ا  و زا فه گفتگش  همزنان نند  فر در جلساه هن باع  خساتگی ک و ار ساایرین نیشاشد ک هن ترا ی   یاد  را ایزاد نی فند تهفا همشارهپ  

 .نشارد تزکز نزش  صحبت را برا  سایرین  عال فنیدا راد نزا  به صحبت را نحدکد فنید ک تنبا در 

 

 پهنری نرند )اینترنت( -4

  net.speedtest.https://wwwرا ا  طریق سایتبایی  ظیر  نتر تی تست سرعت ا  بار  ی سانا ه   قبا ا  استفاده ا 

 در  ظر داشته باشید فه نیزان  بنا  با د نناسب برا  .دیا زاز ده

  برا  دا لشد هیدر ثا  تینگاب 5ک  برا  و لشد هیدر ثا  تینگاب 2: حداقا  (Presenter) نقش ارائه دهنده •

 . دباش

  برا  دا لشد هیدر ثا  تینگاب 2ک   برا  و لشد هیدر ثا  تینگاب 1حداقا : (Viewer) شرکت کنندهنقش  •

 . دباش

نگابیت بر ثا یه است فه برا  استفاده در  قش ارائه دهنده نناسب   3.45ک     0.54عنشان نثال در شکا رکبرک سرعت دا لشد ک و لشد به ترتیب  به  

 . یست

ببتر است در  نا ی فه در ننزل هستید ا  سایر اعضا  خا شاده بخشاهید در  نان برگزار  جلسه نشقتا ا  با یبا  

همچنین کضاعیت برک رساا ی سایساتن عانا ک و تی کیرکس خشد    .لمبا  و الین صار نظر فنندده  یهو الین یا نشاا

با جستزش  در ک  بسادگی نیتشا ید  حشه  .را بررسی فنید تا در  نان برگزار  جلسه در کضعیت غیر عال باشند

 .ا زاز و با را بیابید

 

 

 

 

 

 

https://www.speedtest.net/
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   کنید:شروع اکنون 

 و صدا  کروفونیفعال کردن ممرحله اول: 

در  نان اساتفاده ا  ساانا ه باید برحساب نزش ها  ا  قبا تعیین شاده کضاعیت خشد را نشاخ   

با شارک  جلساه اکتین ساشاتی فه باید  اساخ دهید نزش  نرکرگر برا  دساترسای به نیکرک شن    .فنید

ت فنید  اگر نیکرک شن دارید یا در حین برگزار  فالس )به عنشان شارفت فننده( باید صاحب  .اسات

 .ک یا به عنشان ارائه دهنده در جلسه حضشر دارید باید گزینه اکل )نیکرک شن( را ا تخا   مائید

در غیر اینصشرت   .ننا چه نشاکا خاصای  داشاته باشاید )اتصاال نیکرک شن به سایساتن شاما بدرساتی ا زاز شاده باشاد کارد نرحله بعد خشاهید شد

 با خهایی شبیه  یر نشاجه نیششید:

 مایش این خها  شاان دهنده کجشد نشاکا در نیکرک شن یا عدز اتصاال 

 .به سیستن استصحیح ون 

 رای    دپیا حااصاااا فن  ناانیاطم  نیکرک شن بشدن    mute  ا در کهلاه اکل  

  .خشدشان دفمه قهع صدا دار د  رک ها نیکرک شنا   یبرخ

یکی ا  خرکجی ها  ون قرنز است ک باید  یش و را به درگاه نربشطه  ساک  تشجه فنید در تماز ابزارها  ضابط صادا نا ند نیکرک شن یا هدست  

نربشط به درگاه صاشت در جلش  فی  درسات ا زاز  شاده باشاد تهفا اگر ا  و زا فه نمکن اسات اتصااالت    .) شات فانکیشتر( نتصاا فنید

  .اطمینان  دارید  یش نربشطه را به جلش  فی   ز ید

   

 

 



 صفحه  7

 

 10  ندوزیدر و کروفو یتست م

ا  نیان گزینه  .نیفن ی راست ن  یفل کریاسک کشنی و  رک نییپ گششه سمت راست  ا10  ندک ی ک یصفحه اصل در

   .دیرا ا تخا  فن Open Sound Settings نهی گزها 

 

 

 

 

دک بخش نززا )اتف( تنظیمات خرکجی صادا نا ند  صافحه با  شاده در

   .اساااکیکر ک ) ( تنظیماات کرکد  صااادا برا  نیکرک شن کجشد دارد 

سایساتن صاشتی یا نیکرک شن در سایساتن خشد داشاته باشاید ننا چه نندین 

 شار  دیاگر صاحبت فن افنشن  .دیا تخا  فن و را ا  همین ننش ش  باید ابتدا  

فاه    دیا نتشجاه شاااش  دیا تشا یفناد ک ن  ین  رییتغ)در  اایین عک (  صااادا  

عک  اتعملی در ننا چه    . صاب ک  عال شاده اسات  یبه درسات  کرک شنین

این  شار نشااهده  کردید با اتصاال صاحیح ک جا خشردن نیکرک شن ک بعد  

اگر هماه   .باه قهع  بشدن صااادا  نیکرک شن ا  کتشز رک  ون تشجاه فنیاد

 شار  شق نشااااهاده  نشارد درسااات بشد کتی همچناان عک  اتعملی در  

صااحت نیکرک شن یا فارت صاادا  فانکیشتر ک یا  صااب  بشدن پ  نمشدید

 .درایشر فارت صدا  خشد را ا  طریق نتخصصان فانکیشتر  یگیر   مائید

 

فار فرکز ا  شااما اجا ه   نی با ا  .دیرا ا تخا  فن  کرک شنیک ن دیفن  یهدساات فل کشنی و   رک  دپینیب  یرا  م  ی نزره ا تخا  حاتت صااشت اگر

ا     بعد.  دیده یبه نرکرگر ن کرک شنیاسااتفاده ا  ن   اجا ه را برا نی ا Allow دفمه   فردن رک  یبا فل کاتصااال به نیکرک شن را نی خشاهد.  

ک   دینند فلمه صاحبت فن دی با  .دیرا تسات فن کرک شنین  دیتشا  یفه بر انه اجرا شادپ ن  یکقت.  فند  یفارپ بر انه شارک  به اجرا شادن ن نی ا زاز ا

   برا  یتا حاتت صاشت دیصابر فن هیثا نند  دی ک با دی تا به بر انه کارد شاش دیفن  یفل "بله" نهی گز  رک  .دی هدسات بشانش  قی خشد را ا  طر   صادا

حال صاحبت فردن  فه در یکقت  .شاما را بشانش د   تشا ند صادا  یا راد حاضار در جلساه ن هیک بق دی  عال دار کرک شنین  ی   حاال  .شاما  عال شاشد

را قهع ک دکباره   کرک شنین   فه در  شار ابزار قرار دارد صادا mute نهی با اساتفاده ا  گز  دیتشا  ین  .فند  ین رییشاما تغ کرک شنین  کشنی و دپیهسات

 .دیکصا فن
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 امکانات

 الف( نخش ارائه )نرگزاری نشستهر و جلسرت( 

  (Desktop Sharingاشتراک صفحه نمریش ) -1

نعلن یا اساتاد فالس( نیتشا د صافحه  مایش فانکیشتر خشد را با اعضاا   شاسات به  -دهنده  شاسات )نسا شل جلساه  ارائه  

 .اشترا  بگتارد

ساایت اینتر تی دارد ا  ی  ی  جلساه )فار  یا ونش شای( اشااره به بخشابایی ا  ی   رز ا زار یا   نهاتبنشارد  فه  در 

با را یا  رز ا زار نربشطه   صافحه دساکتا،  پنکیشتر یا یا  فردن صافحه نرکرگراین طریق نیتشان با شارک   رز ا زار در فا

 .برا  اینکار  یا   به  صب هیچ  رز ا زار یا ا زک ه خاصی  دارید .به اشترا  بگتاریدتماز اعضا  جلسه 

 

 آموزش: 

برا   عاتساا   اشترا  صفحه  مایش ا   شار  ایین صفحه 

   گزینه)فه در فادر  رد ر گ  مایش داده شاده( 

  .را ا تخا  فنید

 گزینهبرا  تشقف اشاترا  صافحه  مایش باید نزدد همین 

 .را ا تخا  فنید

 

 نکرت: 

( ک اساتفاده طشال ی ندت ا  Mb/s  2تا  500Kb/s بیننصار  نیشاشد ) یاد  ا  شاما ک فاربران   سابتا  با اشاترا  صافحه  مایشپ  بنا  با د   -1

  .ششد جلسهاین حاتت نمکن است باع  فند  

  برا  ارائه دهنده انکان استفاده ا  این انکان برا  اشترا  صفحه نشبایا تافنشن -2

 . ؛ هر نند صفحه  مایش اشترافی دیگران را در نشبایا نی تشان دید راهن  شده است

ی  اشترا   ماز نرکرگرها( یا حتی با استفاده ا  ت) انکان اشترا  تنبا ی  ا لیکیشن  -3

  .بزز  ایر اف ( کجشد دارد با اساتفاده ا  نرکرگرها  نختلف  ا  نرکرگر )  ((Tabبرگه  

تشجه داشاته باشاد برا  اشاترا  ی  ا لیکیشانپ باید ون  رز ا زار بصاشرت فشن  شاده 

 .شد(  باMinimizeدر  شار ابزار )

 

https://www.bigbluemeeting.com/assets/img/png/computer.png
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  (Polling) نظرسنجی -2

فالس یا ندیر جلساه(  سابت به نشضاش  نشاخصای   اساتاد/در نشارد نتعدد ال ز اسات ارائه دهنده  شاسات )نا ند نعلن

نعمشال این حاتت برا  دریا ت ساریع با خشرد فاربران  سابت به ی  نشضاش  فاربرد    .ا  ا راد حاضار  ظرسانزی فند

ا  این طریق نیتشان نیزان نشاارفت ک درصاد  اساخ به گزینه ها  نختلف را نشااهده  مشده ک ار یابی   . رارکا ی دارد

  .باشد جلسهران در نیتشا د رکشی برا  تشخی  نیزان تشجه یا حضشر فاربحتی این ابزار  .سریعی ا زاز داد

 

 آموزش:

 ایین صافحه گزینه اکل:   + عاتساا   ی   ظرسانزی ا  دفمه    برا 

ال   بال اصاله در  شار با .را ا تخا   مایید"  آغرز یک نظرسدنجی"  

گزینه( را  مایش نیدهد   4ک   3ک   2 مش ه  ظرساانزی )با  6صاافحه  

تشا ید بعد ا  عنشان فردن ساشال )بصاشرت  نی فه با ا تخا  هری 

در  نان ثبت  اساخبا     .صاشتی( ننتظر دریا ت  اساخ فاربران باشاید

ا  نشاااهده  فاربران نیتشا ید  تیزه  ظرساانزی را بصااشرت تحظه

 . مائید

 

 

 

 

 

 نکرت: 

خاصااای ند ظر دارید نیتشا ید ننا چه برا  ساااشال نعینی گزینه ها    -1

بدین ننظشر فا ی   .گزینه ها  نشرد ظر را بصشرت اختصاصی ایزاد  مائید

را ا تخا   مایید تا در صافحه ااهر    "نظرسدنجی شدخ دی"گزینه   .اسات

 .شده گزینه ها را به دتخشاه کارد  مایید

هماه  -رک هاا   رد-گزیناه )رک هاا   کج  3در  مش اه نقااباا ساااشاتی باا  

 .ا کارد فردین ک  تایج بصشرت تحظه ا   مایش داده نیششدرک ها( ر

یکی ا  راه ها  ار یابی نیزان حضاشر ک دقت ا راد در جلساه )یا فالس ونش شای( همین ابزار اسات فه ا  طریق ون نیتشان به نیزان حضاشر    -2

 . ی برد یا تشجه ا راد حاضر در جلسه )یا فالس درس(

  .را ا تخا   مائید   "انتشرر نتریج نظرسنجی  "ی را در نعرض دید حاضران در جلسه بگتارید نیتشا ید گزینه  ننا چه بخشاهید  تیزه  ظرسنز  -3

 )تصشیر باال(



 صفحه  10

 

 (Public and Private Chat) گفتگوی متنی عمومی و خ وصی -3

 . انکان  تیر استانکان نت عمشنی )فه نتن و را همه فاربران خشاهند دید( ک نت خصشصی )نثال با استاد فالس( 

 آموزش:  

را ا تخا    "گقتگوی عمومی "برا  ی  نت عمشنیپ در  شار سمت راست گزینه 

فنید سک  در  ایین صفحه )نهابق تصشیر( نتن دتخشاه خشد را کارد  مشده ک دفمه  

Enter را بفشارید.   

 

 

 

 

 

 نکرت: 

برا  ا زاز گفتگش  خصاااشصااای با یکی ا  فاربران نی تشا ید رک  فاربر  

در اینصاشرت   .نشرد ظر فلی  فنید تا گزینه گفتگش  خصاشصای  عال شاشد

 .نتن ارسال شده صر ا تشسط ک  رکیت خشاهد شد

 

 

 

 

 (File Sharing) اشتراک فریل -4

  "نررگزاری فریل ارائه "تشا ند با ا تخا  دفمه + در  ائین صاافحه ک ا تخا  دهنده نیندیر جلسااه ک یا ارائه  

 ( را و لشد  مایند.PowerPointک  pdfنی تشا ند در صفحه نربشطه  ایلبا  خشد )با  رنتبا  
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نی تشا ید  ایلبا  نشرد  ظر را ا تحا  ک در  ضااا   در صاافحه با  شااده

برا  ارائه    pdf ایا    4( به شکا نقابا  Drag And Dropهاششر رها فنید )

کارد شاده اسات فه بعد و  وناده ساا   نی تشا د برا  ارائه نشرد اساتفاده 

 قرار گیرد.

 

 

 

 

عاد ا  این نرحلاه  اایلباا ونااده و لشد خشاهناد بشد. برا  و لشد فاانااپ  ب

.  ایلبا  به تدریج  را در باال  صافحه ا تخا  فنید  "نررگذاری "دفمه  

 در سرکر و لشد شده ک وناده ا تخا  ک  مایش خشاهد بشد. 

 

نگااباایات ک حادافثر تعاداد    30حادافثر ا ادا ه  اایاا اشاااترافی  تشجاه:  

 .صفحه نی باشد 200اشترافی  pdfصفحات  ایا 

 

 

 

 

 ننا چه  ایا نربشطه ا   ظر ا دا ه یا تعداد تعداد صفحات ا  حد نزا  بیشتر باشد با خها نشاجه خشاهید شد. )شکا  یر(

)فمتر ا    نحدکد برا  ر ع این نشاکا ال ز اسات تعداد صافحات  ایا را

 نگابایت(  مائید. 30صفحه( ک یا حزن  ایا را فمتر )ا   200

 

بعاد ا  باارگزار  نش ق در این بخش فاا ی اسااات. ابتادا  اایاا را ا تخاا  

فنید )تی  سبزر گ رکبرک  عنشان  ایا را بز ید( ک سک  دفمه تایید را 

 ا تخا   مائید )شکا نقابا( را در باال  صفحه
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 (Whiteboardتخته سفید ) -5

ارائه دهنده یا ندیر جلسااه نی تشا ند با اسااتفاده ا  ابزارها  صاافحه 

 مایش برا  یادداشات  شیسای اساتفاده فنند. هرنند داشاتن قلن  شر  

برا  این فار نناسااب تر اساات. ابزارها  تصااشیر  برا  فشاایدن 

  ک نربع ک  یز خط راساات ک همچنین قلن اشااکاتی نا ند دایرهپ نثل

نشاخ    T ششاتار  برا  یادداشات  شیسای ک ابزار نتن )فه با حر   

 باشد.شده است( بدین ننظشر قابا استفاده نی

انکان ا تخا  ر گ ک ضاخانت اشاکال ک  ششاته ها ک  یز برگشات به 

را   "اشدتراک نندکررنره"   ششاتار  تخته سافید یاانکان اشاترا     برا حاتت  یشاین ک  یز  ا  فردن فا صافحه کجشد دارد. وخرین دفمه  یز  

 پ نی باشد.برا  و که سایر اعضا  جلسه  یز بتشا ند یادداشت  شیسی فنن

 

 پخش آنالین  -6

ندیر جلسه یا ارائه دهنده نی تشا ند ی  کیدئش  خارجی را فه قابلیت  خش و الین دارد را در جلسات خشد  

  خش  مایند.

 

 

در صفحه با   "اشتراک یک ویدئوی خررجی"با ا تخا  دفمه + ک گزینه 

 شده )شکا  یر( نی تشا ید ودرس کیدئش  نربشطه را کارد  مائید. 

 

 

 


