
 

 

 ویژه اساتید -کالس مجازیراهنما 

 شوید. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. اساتیدپورتال وارد 

قابل مشاهده می باشد که این جدول شامل ستونهایی برای بارگذاری  شمالیست دروس ترم جاری  ،شده مطابق شکل زیر در صفحه باز شوید. کالس مجازیوارد  دانشجوییدر بخش 

 واالت پاسخ داده نشده خواهد بود.سستون مربوط به تعداد  و هده پیغام های دانشجویان هر درسافایل صوتی، مش ،pdfفایل 

 
 ه ای مطابق شکل زیر باز می شود :حصفکلیک بر روی این دکمه، با کلیک نمایید.   بارگذاری فایل دکمه  بر روی، برای درس مورد نظر pdfبارگذاری فایل  جهت

 
 ،ضمنا در پایین همین صفحه .دکمه ذخیره کلیک نمایید روی و در پایان بر می توان فایل مورد نظر را در جلسه مربوطه بارگذاری نمایید Choose Fileروی دکمه  با کلیک بر

 پیام بگذارید.، برای دانشجویان میتوان مطابق شکل زیر

 
 کلیک نمایید.عدم نمایش بر روی  تغییر وضعیتمی توانید در ستون مربوط به  ،جهت نمایش پیام در صورت عدم تمایل

 شود :ه ای مطابق شکل زیر باز میحکلیک نمایید. با کلیک بر روی این دکمه صف  بارگذاری فایل صوتی دکمه بر روی 1ر مطابق شکل شماره فایل صوتی برای درس مورد نظ درچبرای 

 
راهنمای تبدیل به ) ل نمود.بارگذاری فایل می توان مطابق آنچه در باال بیان شد، عم تجه .باشد 20MB و حداکثر حجم فایل  aac و  mp3 ،m4a بایستپسوند فایلهای صوتی می

 (رده شده استودر صفحه بعد آجهت کم شدن حجم فایل  accفایل 

 مشاهده نمایند. گزارش برگزاری کالس مجازی -دانشجوییرا در بخش  عملکرد اساتیدمدیران محترم گروه می توانند گزارش ، است ذکر شایان

 

 

 

 

 انفورماتیک واحد

 فناوری و پژوهش معاونت

 اشراق عالی آموزش موسسه

 

http://192.168.0.7/1/code/wwwrcss/StepMaker/AddItems.php?smid=26&smtitle=2KfYsdin2KbZhyDZgdix2YUg2LTZhdin2LHZhyDbjNqpINm+2KfbjNin2YYg2YbYp9mF2Ycg2qnYp9ix2LTZhtin2LPbjCDYp9ix2LTYrw==
http://192.168.0.7/1/code/wwwrcss/StepMaker/AddItems.php?smid=26&smtitle=2KfYsdin2KbZhyDZgdix2YUg2LTZhdin2LHZhyDbjNqpINm+2KfbjNin2YYg2YbYp9mF2Ycg2qnYp9ix2LTZhtin2LPbjCDYp9ix2LTYrw==
http://192.168.0.7/1/code/wwwrcss/StepMaker/AddItems.php?smid=26&smtitle=2KfYsdin2KbZhyDZgdix2YUg2LTZhdin2LHZhyDbjNqpINm+2KfbjNin2YYg2YbYp9mF2Ycg2qnYp9ix2LTZhtin2LPbjCDYp9ix2LTYrw==
http://85.185.81.66/1/code/profs/Authenticate.php
http://85.185.81.66/1/code/profs/ClassVirPro
http://85.185.81.66/1/code/profs/VirPresentedCoursesForm.php


 :کم کردن حجم فایل تبدیل فرمت و جهت online-convert.comراهنما کار با سایت 

 شوید. https://audio.online-convert.com/convert-to-aacوارد سایت  -1

 
تا بارگذاری شود، جهت کاهش حجم می بایست در قسمت فایل ضبط شده خود را انتخاب  ، choose filesال مشاهده می نمایید با انتخاب گزینههمانطور که در شکل با

Optional settings ، گزینهChange audio bitrate:  32را بر رویkbps  تنظیم نمایید. سپس همانطور که در انتهای شکل می بینید بر روی دکمهstart conversion  کلیک

 صفحه زیر هدایت می شوید.انتخاب آن به نمایید که به 

 
 دانلود نمایید. ،مجازی س. حال می توانید فایل را جهت بارگذاری در کال ذکر شده استتغییر کرد. ضمنا حجم فایل در روبروی آن   aacپسوند فایل به  ید؛هده می کناهمانظور که مش

 :کم کردن حجم فایل جهت تبدیل فرمت ودر اندروید  Audio convertorنرم افزار  باراهنما کار با سایت 

 

 کنیم.را باز میبعد از نصب نرم افزار در  موبایل، نرم افزار  -1

 

را   birate  ،32kbpsقسمت  format، aacسپس مطابق شکل زیر در قسمت  -3

 را انتخاب می کنیم. saveو سپس دکمه انتخاب 

 
 

 

 

 

 

ب فایل صفحه روبرو باز خواهد شد ، هشدار مربوط به جهت انتخا با انتخاب  -2

، فایل مورد Browesبسته،  سپس در تب  okچندین انتخاب بصورت همزمان را با انتخاب

 کنیم.نظر را انخاب می

 

عملیات تبدیل مطابق شکل زیر در حال انجام می باشد. سپس می توانید فایل را برای  -4

 نمایید. بارگذاری در کالس مجازی استفاده

 
 

 ارسال نمایید. 14111111344در صورت بروز هر گونه مشکل می توانید پیام خود را در واتساپ و یا تلگرام به شماره *** 

https://audio.online-convert.com/convert-to-aac
https://audio.online-convert.com/convert-to-aac
https://audio.online-convert.com/convert-to-aac
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdroid.audiomediaconverter&hl=en

