راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار ZOOM
ورود به سالن همایش از طریق اجرای برنامه با استفاده از لینک
 -1ابتدا به سایت همایش به آدرس  https://www.bcnc.irمراجعه مینماییم و در قسمت دریافت فایل نرم
افزار  ZOOMکلیک میکنیم.

 -2برای دانلود نرم افزار روی لینک دانلود کلیک میکنیم

 -3فایل  ZOOMINSTALLERرا بر روی دسکتاپ ذخیره و با دبل کلیک اجرا میکنیم

 -4نصب برنامه

 -5نرم افزار نصب شد

 -6لینک ورود به اتاق را که قبال برای شما ارسال شده در مرورگر خود وارد نمایید(.بصورت )copy , paste

 -7پس از چند لحظه برنامه اجرا و وارد محیط  zoomخواهیم شد.

 -8ابتدای ورود برای استفاده از امکانات صوتی حتما گزینه  Join with Computer Audioرا انتخاب نمایید.
در صورت فعال کردن چک باکس  Automatically join audio by computer when joining a meetingاین
قابلیت دائم فعال خواهد شد

 -9وارد محیط برنامه شدیم که نوار ابزار پایین از سمت چپ شامل:
 Unmute -1برای قطع و وصل کردن میکروفن
 Start Video -2برای فعال و غیر فعال کرد وبکم

 Participants -3لیست افراد حاضر در همایش
 Chat -4گفتگوی متنی با حاضرین ( )Everyone, Privateبصورت عمومی و خصوصی
 Share Screen -5به اشتراک گذاری صفحه نمایش جهت ارائه مطلب (فعال برای سخنران)
 Record -6برای ضبط برنامه (فعال برای مدیر برنامه)
 Breakout Rooms -7اتاقهای جانبی

 -10درصورتی که نام خود را بطور کامل وارد نکرده اید از قسمت  Participantsروی نام خود گزینه  Moreو سپس
 Renameمیتوانید نام خود را ویرایش نمایید.

 -11در صورتی که نیاز به پرسش از ارائه کننده و مدیر برنامه دارید میتوانید از گزینه  Raise Handاستفاده
نمایید و در صورت اجازه مدیر برنامه امکان پرسش به صورت صوتی فراهم خواهد شود.

ورود به سالن همایش از طریق اجرای برنامه بدون لینک و با استفاده از
 Meeting IDو Passcode
 -1ابتدا برنامه  ZOOMرا اجرا و گزینه  Join a Meetingرا انتخاب مینماییم

 -2در این قسمت اول  Meeting IDرا وارد در قسمت دوم نام خود را بصورت کامل وارد مینماییم و کلید Join
را میزنیم.
-

( Remember my name for future meetingنام را جهت استفاده در سایر همایشها در نرم افزار دخیره
مینماید) که بهتر است فعال باشد.

-

( Do not connect to audioصدا را غیر فعال میکند) غیر فعال باشد

-

( Turn off my videoغیر فعال کردن وبکم هنگام ورود)

 -3در این مرحله  Passcodeرا وارد و  Joint Meetingرا میزنیم .و وارد برنامه خواهیم شد.

نکته : 1در صورت عدم اتصال به  ZOOMمیتوانید از نرم افزار  shecanبرای ورود استفاده نمایید و پس از ورود به
سالن  shecanخود را غیر فعال نمایید.

نکته : 2در صورت عدم اتصال به  ZOOMمیتوانید از  VPNبرای ورود استفاده نمایید و پس از ورود به سالن VPN
خود را غیر فعال نمایید.

همچنین در صورت عدم دسترسی به  VPNمیتوانید از روش زیر استفاده نمایید
 -1روی منوی  Startکلیک کنید و سپس روی کنترل پنل ( )Control Panelکلیک کنید.
 -2روی گزینه  Network and Internetکلیک کنید.
 -3روی گزینه  Change Adapter Settingsکلیک کنید.
 -4روی شبکه وایفای یا شبکه  LANکه به آن متصل هستید راست کلیک کنید و سپس  Propertiesرا انتخاب
کنید.
 -5گزینه  Internet Protocol Version 4را انتخاب کنید.

 -6دکمه  Propertiesرا بزنید.
 -7اگر نشانی  DNSوجود دارد آن را جایی یادداشت کنید و برای مراجعات بعدی نگه دارید .سپس آنها را پاک
کنید.
 -8نشانی  178.22.122.100و  185.51.200.2را در بخشهای مربوط به  DNSوارد کنید.
توجه :پس از ورود به سالن  Obtain DNS server address automaticallyرا انتخاب نمایید.

