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آدرس دسترسی به سامانه جلسات آنالین

جلسات آنالین از دسترسی به سامانه•
:طریق آدرس زیر امکان پذیر است

https://meet.irost.org

ز برای دسترسی به سامانه استفاده ا•
Firefoxیا Chromeمرورگرهای 

.توصیه می شود
به این سامانه از امکان دسترسی•

.طریق تلفن همراه نیز وجود دارد
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انواع کاربران

کاربران سامانه جلسات آنالین دو دسته •
:هستند

باید در سامانه الگین: مدیران جلسات•
ا مدیران قابلیت ایجاد جلسات ر. کنند
.دارند

نیاز به الگین به: شرکت کنندگان•
سیستم ندارند و با دریافت آدرس 

جلسات و وارد کردن نام و نام 
.خانوادگی خود وارد جلسه می شوند
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تعریف جلسه

مدیران جلسات پس از ورود به سامانه •
.می توانند یک جلسه جدید تعریف کنند

و« عنوان جلسه»برای تعریف جلسه باید •
کاربر در سامانه وارد« نام و نام خانوادگی»

.شود
ارائه شده در جلسه « نام و نام خانوادگی»•

.نمایش  داده خواهد شد
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ایجاد جلسه

کلید ایجاد پس از کلیک برروی•
جلسه، دو گزینه در اختیار مدیر 

:جلسه قرار می گیرد
ر این آدرس در اختیار سای: لینک دعوت•

.ردشرکت کنندگان در جلسه قرار می گی
با انتخاب این گزینه : ورود به جلسه•

جلسه شروع شده و مدیر جلسه وارد 
.جلسه می شود

پیش از ورود سایر کاربران، مدیر •
ورود به »جلسه باید با انتخاب 

.، جلسه را شروع کند«جلسه
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کاربر میهمان

ه هر کاربری که لینک دعوت در جلس•
را داشته باشد، با ورود آن در مرورگر

.می تواند در جلسه شرکت کند
نام و »کاربران میهمان با ورود •

«  کد امنیتی»و « نام خانوادگی
.می توانند وارد جلسه شوند
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جلسه آنالین

در ابتدای ورود به سامانه جلسات •
عنوان آنالین، کاربر تعیین می کند که ب

ه شنونده یا مشارکت کننده در جلس
:حضور دارد

•Microphone : میکروفون کاربر فعال
می شود و کاربر قادر به صحبت در 

.جلسه خواهد بود
•Listen Only :کاربر تنها قادر به دیدن

و شنیدن محتوای جلسه خواهد بود و 
امکان صحبت در جلسه را نخواهد 

.داشت
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مجوز دسترسی به میکروفون

تمامی مرورگرها در هنگام دسترسی •
به میکروفون یا وب کم از کاربر 

.درخواست مجوز دسترسی می کنند
ا در مواجه با این پیام کاربر باید ب•

، به سامانه Allowانتخاب گزینه 
.دمجوز دسترسی به میکرفون را بده
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تست اکو

دا در مرحله بعد، سامانه با دریافت ص•
ر از میکروفون و پخش مجدد آن، کارب
را مطمئن می سازد که صدای او را از 

ش سیستم دریافت کرده و قادر به پخ
.مجدد آن است

در صورتی که در این مرحله کاربر •
ات صدای خود را نمی شنود باید تنظیم

میکروفون سیستم یا دسترسی 
.ایدمرورگر به میکروفون را بررسی نم
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لیست کاربران 
حاضر در جلسه

گفتگوی 
(  چت)نوشتاری

بین کاربران

صفحه ارائه

کوچک سازی صفحه ارائه

غیرفعال سازی /فعال
میکروفون

خروج از 
جلسه

فعالسازی 
وب کم

به اشتراک گذاری 
پنجرهای ویندوز

کنترل ارائه

بارگذاری فایل 
ارائه یا ویدئو



Presenterکاربر 

کاربری ست که به Presenterکاربر •
ارسال فایل، مدیریت )امکانات ارائه

صفحه ارائه و به اشتراک گذاری 
.دسترسی دارد( پنجره ها

در هنگام آغاز جلسه، مدیر جلسه •
Presenterمی باشد.

مدیر جلسه می تواند دسترسی •
Presenter را به سایر کاربران اعطا

.  کند
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Presenterتبدیل کاربر شرکت کننده به 

مدیر جلسه می تواند با انتخاب هر •
 Makeیک از کاربران از طریق گزینه 

presenter(مطابق شکل) آن کاربر ،
.نماید Presenterرا تبدیل به 

وی مدیر جلسه می تواند با کلیک برر•
Presenterنام کاربری خود، قابلیت 

.را از کاربر بازپس بگیرد
Presenterدر هر لحظه تنها یک •

.دمی تواند در جلسه وجود داشته باش
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غیر فعال کردن صدای تمامی شرکت  کنندگان

ب مدیر جلسه می تواند از طریق انتخا•
مطابق شکل، Mute all usersگزینه 

ا صدای میکروفون تمامی کاربران، ی
Presenterتمامی میکرفون ها غیر از 

.را قطع کند
در صورت قطع صدا، کاربران •

می توانند صدای میکروفون خود را 
.وصل نمایند
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پایان جلسه

ب مدیر جلسه می تواند از طریق انتخا•
مطابق شکل، End Meetingگزینه 

ز با پایان جلسه ا. جلسه را پایان دهد
سوی مدیر، کلیه کاربران به صورت

.خودکار از سامانه خارج خواهند شد
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