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در این راهنما دنبال چه چیزی می گردید؟
(  5و 4، 3برو به صفحه های )ورود به کالس؟ •
•BigBlueButton (6برو به صفحه )در یک نگاه؟
(7برو به صفحه )تنظیمات صدا و میکروفن؟ •
(8برو به صفحه )چت عمومی کالس در موبایل و کامپیوتر؟ •
(9برو به صفحه )نوت های اشتراکی در موبایل و کامپیوتر؟ •
(10برو به صفحه )مدیریت کاربران؟ •
(11برو به صفحه )استفاده از وبکم؟ •
(12برو به صفحه )استفاده از ابزارهای تخته؟ •
(13برو به صفحه )اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ؟ •
(14برو به صفحه )ضبط کالس؟ •
(17و 16، 15برو به صفحه های )تصویری و نظرسنجی؟ /، پخش فایل صوتیPDFبارگذاری فایل های •
(18برو به صفحه )ویدئوهای آموزشی؟ •
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!مهم
در استفاده از این راهنما، لطفا 
حواستون به شماره گذاری ها 

.باشه



.آسان، مسیر (شاهوار)صفحه ورود کالس های مجازی ایران مهر 
این آدرس را در مرورگر خود وارد کنید و در وبسایت ایران مهر، 

را انتخاب کنید"کالس های آنالین"گزینه 

.ترآسان مسیر ،(شاهوار)ایران مهر کالس های مجازی ورود صفحه 
جستجو کنید، Googleرا در "موسسه زبان ایران مهر"عبارت 

اولین نتیجه جستجو را انتخاب کنید و در وبسایت ایران مهر، 
را انتخاب کنید"کالس های آنالین"گزینه 

!گام اول
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(رشاهوا)آموزشگاه ایران مهر ورود به کالس از پرتال آموزشی 
https://shahvar.iranmehrcollege.com

کد ملی

کد ملی

یکد تصویر

!گام دوم
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اید به برای استفاده از میکروفن و وبکم ب
مرورگر مجوز دسترسی بدهید

!گام سوم

5

دو

یک
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اولین نگاه

ابزارهای تخته. 7

هدکمه ضبط جلس. 9

.زبان آموز فقط شنونده است. 2میکروفن شما روشن است. 1

قسمت چت عمومی. 3

(خاموش است)وبکم . 6
اشتراک گذاری صفحه. 8

(خاموش است)

نوت های اشتراکی. 4

مدیریت کاربران. 5

شماره 10آیا هر 
!را پیدا کردید؟

این زبان آموز هیچ 
.صدایی نمی شنود

ابزارهای کالس. 10
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میکروفن و صدا. 2و 1
دکمه قطع و 

وصل صدا

دکمه قطع و 
وصل میکروفن

در این وضعیت، صدا و 
میکروفن وصل است

صدا در این وضعیت، 
میکروفن وصل، ولی 

است( mute)صامت 

و صدا در این وضعیت، 
میکروفن وصل نیست

ر کرد؟چگونه می توان با زبان آموزی که صدا و میکروفن ندارد ارتباط برقرا!!! چالش
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چت عمومی. 3

قسمت چت عمومی

در کامپیوتر در موبایل

یک

دو

سه
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نوت های اشتراکی. 4

یک

دو

سه

قسمت نوت های 
اشتراکی

قابیت نوشتن و •
.ویرایش برای همه

ی امکان تغییر دسترس•
.توسط استاد

امکان ذخیره محتوا در •
.قالب انواع فایل

در کامپیوتر در موبایل
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مدیریت کاربران. 5

اول

.  پاک کردن وضیت اموجی همه کاربران

.  صامت کردن میکروفن همه کاربران

صامت کردن میکروفن همه کاربران 
(.  معلم یا فرد تعیین شده)بجز پرزنتر 

.حاضرین در جلسهذخیره اسامی

.  دسترسی های کاربرانمحدود کردن

.ایجاد اتاق های بحث مجزا

.نوشتن زیر نویس
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یک

دو

سه

استفاده از وبکم. 6
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ابزارهای تخته. 7

تختهانتخاب نوع ابزار

(ردندر صورت بارگذاری فایل و زوم ک)برای جابجایی تصویر ابزار دست، 

اشکالابزارهایقلمابزار

اندازه و رنگ

ختهکل ت/پاک کردن آخرین تغییر 

ستکست باک

اندسترسی تخته به همه زبان آموز

12

تمامی ابزارهای تخته 
بر روی همه فایل های 

بارگذاری شده قابل 
.استفاده است
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حهصفانتخاب گزینه اشتراک. 1

از این منو، مثال گزینه. 3
Entire Screen

انتخاب کنیدرا

.را بزنیدAllowدر آخر، . 4

اشتراک گذاری. 8
صفحه دسکتاپ

4و 3، 2، 1
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این منو، گزینهاز. 2
Select Window or Screen

.را انتخاب کنید
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دکمه ضبط جلسه ضبط جلسه. 9

جلسهنکات مهم در مورد ضبط

.دبعد از شروع ضبط، همان دکمه، ضبط جلسه را متوقف خواهد کر•

.از بستن کالس، حتما ضبط جلسه را متوقف کنیدقبل•

.انتخاب کنیدراEnd Meetingبرای بستن کالس، حتما گزینه •
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(یتصویر/پخش فایل صوتی)ابزارهای کالس . 10

تصویری از لینک/پخش فایل صوتی

(دصفحه بع)بارگذاری فایل های متنی 

(Poll)ایجاد نظرسنجی  دکمه پخش فایل. 2

15

:کنیدپیدااینجالینک های فایل های صوتی و تصویری را از 
(https://drive.google.com/drive/folders/16Uwi4HmFIFIqq_-TyyBiyV-QWHL891Hl)

محل کپی کردن لینک . 1
تصویری/فایل صوتی

فهرست

https://drive.google.com/drive/folders/16Uwi4HmFIFIqq_-TyyBiyV-QWHL891Hl
https://drive.google.com/drive/folders/16Uwi4HmFIFIqq_-TyyBiyV-QWHL891Hl
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انتخاب فایل از .1
روی کامپیوتر

دفایل منتظر آپلو. 2

پاک کردن فایل و ایجاد. 3
امکان دانلود فایل

شروع آپلود. 4 فایل های متنی)ابزارهای کالس . 10
(و بازگشت به تختهPDFمثل 

انتخاب فایل برای نماش با . 5
قرار دادن تیک داخل دایره

فایل تخته

دتایی. 6

فهرست

کتب کودک، نوجوان و PDFلینک های فایل های 
صفحه بعدبزرگسال در 



چند نکته در مورد استفاده از ابزار های کالس. 11
PDF،Word،Powerجملهازتصویریومتنیهایفایلانواع• Pointمحیطدرعکسفایلانواعو

BigBlueButtonاستبارگذاریقابل.
کتاب ها را می توانید از این لینک دانلود کنیدPDFفایل های•

Adult & Teen Books 
(https://drive.google.com/drive/folders/1dxdUr91yKHDT8b-TgLoQe7wUZQdc9hH5?usp=sharing)

Family & Friends Books
(https://drive.google.com/drive/folders/1Vul6LOFItPgtLxfMFqsVzcJ5eH-ROiij?usp=sharing)

.قابل پخش هستند( Streaming)فایل های صوتی و تصویری فقط به صورت پخش مستقیم اینترنتی •
برای دسترسی به آرشیو لینک های فایل های صوتی و تصویری، به لینک زیر مراجعه کنید•

Audio
(https://drive.google.com/drive/folders/16Uwi4HmFIFIqq_-TyyBiyV-QWHL891Hl)
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.توانید از طریق این لینک ها تماشا کنیدرا میBig Blue Buttonفیلم های آموزشی . 12
(با استفاده از کامپیوتر)نحوه ورود به کالس 

https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Enter-the-Class-Through-Shahvar-Laptop-PC.mp4

(با استفاده از موبایل)ورود به کالس نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Enter-the-Class-Through-Shahvar-Mobile.mp4

(Emoji)تغییر صورتک نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Set-Status.mp4

بارگذاری فایل های متنی در کالسنحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Upload-Text-Files.mp4

تصویری در کالس/ پخش فایل های صوتی نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Play-Audio-or-Video-Files.mp4

(Breakout Rooms)ایجاد اتاق های بحث مجزا در داخ کالس نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Create-Conversation-Rooms.mp4

(Shared Notes)ذخیره متن نوت های اشتراکی نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Save-Shared-Notes.mp4

(مختص سوپروایزرها)ارسال لینک کالس برای زبان آموزان و اساتید نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-Send-the-Link.mp4

(شاهوار)مشاهده نمرات در صفحه کاربری نحوه 
https://dl.iranmehrcollege.com/BBB-and-Shahvar-Instructions/How-to-See-the-Scores-in-Shahvar.mp4 فهرست18
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