
 به نام خدا

 راهنمای استفاده از پالگین وبینار پالس 

 

 نصب پالگین: 

 : وارد بخش مدیریت سایت مودل شوید  برای نصب پالگین

 

 کلیک کنید:  و سپس نصب پالگین بعد از وارد شدن به بخش مدیریت سایت، بر روی گزینه پالگین

 



 پالگین خود را در صفحه ای که باز میشود، انتخاب و نصب نمایید: 

 

دامه  بر روی ااز میشود، در این صفحه می بایست  پنجره زیر بگین و زدن گزینه نصب، ا وارد کردن فایل پالب

 کلیک کنید: 

 

 چند گزینه ادامه و ارتقا به شما نمایش داده میشود. مراحل را دنبال کنید تا نصب با موفقیت انجام شود. 

 



 : نمایش داده میشوداز نصب موفق پالگین، پنجره تنظیمات  بعد 

 

هده می کنید وارد  ی که مشادره اید در دو کایافت کردآدرس سرور وبینار و کد امنیتی که از وبینار پالس در

 روی گزینه ذخیره تنظیمات کلیک کنید. کنید. سپس به انتهای صفحه بروید و 

ه تنظیمات  بعد از انجام ذخیره سازی به صفحه مدیریت مودل منتقل میشوید، اگر مجددا نیاز داشتید صفح

و بر  کادر جستجو کلمه وبینار را وارد در مدیریت سایت کلیک کنید و سپس روی گزینه نید،  ا مشاهده کار روبین

 : و را بزنیدروی آیکون جستج

 

 در قسمت نتایج جستجو گزینه وبینار را انتخاب کنید تا صفحه مربوط به تنظیمات برای شما باز شود: 

 



و صفحه درس را در حالت ویرایش قرار دهید.   السها، وارد درس مورد نظر شوید برای تعریف جلسه آنالین در ک

 ید: یک کن سپس بر روی گزینه اضافه کردن فعالیت یا منبع کل

 

 با زدن گزینه اضافه کردن فعالیت، پنجره جدیدی باز میشود: 

 

 ر باز میشود: ات وبیندر پنجره باز شده، بر روی گزینه وبینار کلیک کنید، صفحه تعریف و تنظیما

 در کادر نام کالس مجازی، نام دلخواه خود را وارد کنید.  -

گویی مورد نظر خود را وارد کنید. این  یمات فعالیت / کالس، می توانید پیغام خوش آمد در گزینه تنظ -

، تا زمانی که  تیک بزنید   دیر باشید رار منفرانس نشان داده میشود. اگر گزینه منتظصفحه وب ک  پیام در

 مدرس یا مدیر وارد کالس نشده باشد، دانش پژوهان نمی توانند وارد محیط کنفرانس شوند. 



ژوهان را به امکانات وب کنفرانس محدود  ، می توانید دسترسی دانش پبا استفاده از گزینه تنظیمات قفل -

 کنید. 

به کالس آنالین را مشخص می کنید. بصورت پیش   ، نحوه دسترسی کاربراندر بخش شرکت کنندگان -

فرض، دسترسی شرکت کنندگان و مدیر تعریف شده است، اگر می خواهید شخص دیگری هم بعنوان  

مدیر یا مدرس در کالس حضور داشته باشد، از قسمت افزودن شرکت کنندگان، نام کاربر مورد نظر را 

ملحق شدن به جلسه بعنوان را مدیر جلسه انتخاب   انتخاب و گزینه افزودن را بزنید. سپس در کادر

 کنید. 

 در پایان تنظیمات گزینه ذخیره و نمایش را بزنید. 


