
 

 مشهد یدانشگاه فردوس یآموزش مجاز استفاده از سامانه هایضوابط 

 اطالعيه شماره يك

  

شنبه شنبه تا پنج یروزها 22صبح تا  6از ساعت  (1BBBو  Adobe Connect)وبينار  یهااستفاده از سامانه یساعت رسم (1

 ها،یروزرسانتنظيمات، به یجهت برخاما ممکن است  ،شوندینم رفعاليها در خارج از ساعات فوق غ. سامانهباشدیم

مدت محدود از دسترس خارج شوند. لذا خارج از ساعات فوق  یبرا یلبدون اطالع قب ،یو خدمات نگهدار یسازبهينه

 همراه است.  یعدم دسترس احتمالکالس با  یبرگزار

 ۀنسخ دي. تولندیضبط را فعال نماامکان  یجلسات کالس، الزم است استاد محترم به صورت دست 2نیآنال ۀنسخ ديجهت تول (2

 Adobe) ناريوب یهر دو سامانه یو برا شودیانجام م یستمياند، به صورت خودکار و سکه ضبط شده یجلسات 3نیآفال

Connect  وBBB) نیآفال ديو تول نیشد. از آنجا که احتمال صحت ضبط آنال هدانجام خواسال تحصيلی دوم  یاز هفته 

 ریها اقدامات زکالس يۀکل نیو آفال نیآنال ۀنسخ ديتول نيتضم یدر راستا ،باشدینم %100ط سامانه ها توسجلسات کالس

 :ردیصورت پذ

 ی افزارهابا استفاده از نرم ،یجلسات در حال برگزارScreen Recorder کالس  انیتوسط خود استاد و چند نفر از دانشجو

 ضبط شوند.

 ها منتشر نشده آن نیآفال ۀهفته، هنوز نسخ کیهستند اما پس از گذشت  نیآنال ۀسخن یاند و داراکه برگزار شده یجلسات

ده شقبل انجام  فیکه اقدام رد ی)درصورت شوند نیکالس آفال انیدانشجو ای توسط خود استاد ودر صورت ضرورت است 

 .باشد( یمرحله نم نیبه انجام ا یازين خواهد بود و mp4به فرمت  نیآفال لیفا کیکار  یخروج ،دباش

                                                 
1  BigBlueButton 

 سازد، را مقدور میبه طوری که امکان بازپخش جلسه  است ی در حال ارایه به صورت دستی توسط استاد و توليد یک لينکسهنسخۀ آنالین جلسات: ضبط جلیا ضبط آنالین  2
 بار بازپخش از اینترنت کاربر مصرف خواهد شد. اما امکان بارگذاری روی سيستم کاربر وجود ندارد و هر

پس از بارگذاری، هر بار  روی سيستم کاربر را دارد. بر بارگذاریباشد که قابليت می mp4به صورت یک فایل با فرمت  توليد فيلم جلسهتوليد آفالین یا نسخۀ آفالین جلسات:  3
 شود.کند چون به صورت محلی و از سيستم شخصی کاربر پخش میی فيلم از پهنای باند کاربر مصرف نمیمشاهده



 

 یا. لذا اگر جلسهشودینم ديتول باشد قهيدق 120از  شيو ب قهيدق 10کمتر از زمان آن که  یها و جلساتکالسآفالین  ۀخنس (3

 . دشوچند بخش برگزار  ایدر دو  ،یاقهياستراحت چند دق کیاست با  قهيدق 120از  شيب

 . شودینم ديتول Passcode دارای ها و جلساتکالسنسخه آفالین  (4

تا برای ترم  د شدنخواه رفعاليغ (BBBو  Adobe Connect) ناريوب یهاسامانه ،روز امتحانات نیهفته پس از آخر کی (5

شده و جلسات ضبط شده  یبارگذار یهالیفا یهيکل یرهيذخ ،خیتار نیلذا الزم است تا قبل از ا بعد آماده سازی شوند.

تا سه ترم در  ستميجلسات ضبط شده( توسط س mp4 ی)خروج شده نیاست که جلسات آفال کر. الزم به ذانجام شود

روز امتحانات  نیهفته پس از آخر کی)بازپخش( جلسات حداکثر تا  نیآنال نکي. اما لدنشویم یمخازن دانشگاه نگهدار

 فعال خواهد بود.

که در  ی. تنها در صورتباشدیم ایرتال پوو)گزارش خطا( در پ کتيت ستميس نار،يوب یهاابزار اعالم خطا و مشکالت در سامانه (6

 الزم صورت گرفته و پاسخ داده خواهد شد.  یهایبررس ،رديسامانه اعالم خطا صورت گ نیا

 -2و  ایرتال پووپ -1 دو مسيراز  یکيالکترون یهاآموزش يه های مربوط بهاطالع ریسانيز فوق و  ضوابطدر  رييهرگونه تغ (7

دو  نیکه از ا ییها و راهنماهاهيمحترم دانشگاه به اطالع یاعضا ضرورت دارد که لذا اعالم خواهد شد ،یادار ونياتوماس

 . کافی مبذول فرمایندشود توجه یمنتشر م مسير

 

 

  دانشگاه مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات  دانشگاه های الکترونيکیگروه آموزش

 


