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 شرکت در جلسات و نشستهاي همايش:
به سايت )ir/default.aspx-https://seminars.usb.ac.ir/inpho/fa  لينکابتدا با کليک بر روي  -1

 همايش مراجعه کنيد. 

با توجه به جدول زمانبندي همايش بر روي لينک مرتبط با نشست مورد نظر خود کليک کنيد تا به سامانه وبينار  -2

 دانشگاه سيستان و بلوچستان هدايت شويد.

 سپس مطابق مراحل زير اطالعات کاربري را وارد نماييد:  -3

A. بر روي  ، اندنام کرده ثبت دانشگاه سيستان و بلوچستان همايش سايت افرادي که درRegistered User  کليک

  .)شکل زير( کنيد

B.  در قسمت نام کاربري)username( ثبت نماييد که با آن در همايش ثبت نام کرديد. در قسمت  ايميلي را 

C.  اوليه( را به عنوان کلمه عبور وارد نموده  0کلمه عبور شماره تلفن همراه ثبت شده در سايت همايش )بدون

 و وارد جلسه شويد.

اجازه ورود به جلسه منوط به . م خود را به صورت کامل وارد کنيدنا (guest)در صورت ورود به صورت مهمان  -4

 باشد.يمميزبان جلسه 
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 استفاده از مرورگر بدون نیاز به هیچگونه نرم افزار اضافه  شرکت در جلسه با 

 کنيد تا با مشکلي مواجه نشويد. بروزدقت داشته باشيد که مرورگر مورد نظر را  -1

 را انتخاب کنيد open in browserپس از ورود  -2

 
سي دادن ميزبان جلسه اين رال نيست و با دستعدر ابتداي ورود شما امکانات ميکروفن و وب کم ف -3

 امکان در صورت لزوم براي شما باز مي شود.

در صورتي که با فعال کردن ميکروفن و وب کم خود مرورگر شما نياز به کسب اجازه از شما براي  -4

 کليک کنيد. allowدسترسي به آنها داشته باشد بر روي 

 Adobe Connectبا استفاده از نرم افزار شرکت در جلسه  

 ئه دهنده هستيد بهتر است از اين طريق وارد جلسه شويد. ااگر ار -1

( دانلود و نصب exe.2.usb.ac.ir/common/Adobe2http://webinar) لينکرهاي مورد نظر را از نرم افزا -2

 را در ليست برنامه هاي خود خواهيد داشت.  Adobe Connectدر پايان آيکون برنامه کنيد 

پس از کليک بر روي لينک جلسه از پورتال همايش و ورود اطالعات نام کاربري و کلمه عبور. بر روي  -3

open in application ممکن است دوباره پيام ديگري نمايش داده شود مجدد . کليک کنيدOK  و

 را بزنيد. openيا 
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 تصوير راهنماي فعالسازي صدا و

 

 


