
 برای کاربران ایجاد کننده اتاقدانشگاه علوم پزشکی ایران  Bigbluebutton وب کنفرانس راهنمای استفاده از

 شوید. https://imcall.iums.ac.irوارد آدرس   ( را بازکرده و Google Chromeیا  Firefoxیکی از مرورگرهای سیستم خود )  . برای استفاده از وب کنفرانس ابتدا1

  را انتخاب کنید. Sign in. در صفحه باز شده گزینه 2

 

 کلیک کنید. Sign in with LDAP. در صفحه باز شده بر روی گزینه 3

 

https://imcall.iums.ac.ir/


 

پس از وارد  مایید.نیز پسورد خود را وارد ن Passwordپرسنل دانشگاه کد ملی، دانشجویان شماره دانشجویی و در قسمت  Username. در صفحه جدید در قسمت 4

 کلیک کنید. Sign inکردن موارد ذکر شده برروی گزینه 

 مراجعه کنید* ttps://account.iums.ac.irh* اگر پسورد خود را فراموش یا دریافت نکرده اید به آدرس 

 

 

 یشود.توضیح داده م (Teacher) یجاد کننده اتاقدر ادامه راهنمای استفاده برای کاربر ا .احل فوق وارد پروفایل خود میشویدپس از انجام مر

 مراجعه کنید*** 16برای وارد شدن به اتاق که شما ایجاد کننده آن نیستید به مورد ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://account.iums.ac.ir/


 راهنمای پنل کاربری ایجاد کننده اتاق

( برای اکانت خودتان لطفا Teacher) ایجاد کننده اتاقبرای ایجاد دسترسی ( شناخته میشوند، User) بعنوان شرکت کننده اتاقتمام کاربران ابتدا به صورت پیش فرض  

 .را دهید(  Teacher) ایمیل زده و درخواست تغییر دسترسی کاربری خود به استاد  Support@iums.ac.irبه آدرس 

 ***دیمراجعه کن 16به مورد  دیستیکننده آن ن جادیوارد شدن به اتاق که شما ا ی***برا

 د شدن به پروفایل خود صفحه زیر نمایش داده میشود.. پس از وار1

 آدرس اتاق انتخاب شده در اینجا نمایش داده میشود.با کلیک کردن بر روی اتاق مورد نظر ( 1-1

 از این گزینه استفاده کنید.کاربران برای وارد شدن به اتاق و ارسال برای  برای کپی کردن آدرس مورد نظر( 1-2

 از این گزینه استفاده کنید. انتخاب شده برای آغاز اتاق ،اتاق مورد نظر با کلیک کردن بر روی (1-3

 اق جدید از این گزینه استفاده کنید.( برای ایجاد ات1-4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Support@iums.ac.ir


یشود که باید یکی از دو گزینه نمایش داده شده را مصفحه اتاق مورد نظر وارد میشوید. پس از وصل شدن تصویر زیر نمایش داده  ( به1-3) Startپس از انخاب گزینه . 2

 انتخاب نمایید.

2-1 )Listen only .فقط صدای اتاق را میشنوید و نمیتوانید صحبت کنید : 

2-2 )Microphone تفاده از میکروفون نیز صحبت کنید.: عالوه بر شنیدن صدای اتاق، میتوانید با اس 

 

 .دیکن کیکل Allow نهیزگ یکه بر رو دهدیرا نشان م تیسا نیا یبرا کروفونیاستفاده از م یبر اجازه دادن برا یمبن یغامی، مرورگر شما پMicrophoneپس از انتخاب . 3

 



 .دیرا انتخاب کن yes نهی. گزباشدیم کروفونیتست م یکه برا شودیداده م شینما ریصفحه ز Allow نهیپس از انتخاب گز. 4

 

  



 .دیپس از انجام مراحل فوق شما وارد اتاق موردنظر شده ا. 5

5-1 )Public Chat .در این قسمت میتوانید برای کاربران حاضر در اتاق پیام متنی ارسال نمایید : 

5-2 )USERS .افراد حاضر در اتاق را نشان میدهد : 

5-3 )Start a poll .در این قسمت میتوانید رای گیری ایجاد نمایید : 

5-4  )Upload a presentation .در این قسمت میتوانید فایل ارائه ای را بارگذاری نمایید : 

5-5 )Share an external video .در این قسمت میتوانید ویدیو از فضای مجازی به اشتراک بگذارید : 

5-6 )Mute روفون خودتان استفاده میشود.: برای غیرفعال کردن میک 

5-7 )Leave audio .برای ترک اتاق از این گزینه استفاده کنید : 

5-8 )Share webcam رای استفاده از : برای برقراری ارتباط تصویری از این گزینه استفاده کنید. مرورگر شما پیغامی مبنی بر اجازه دادن بWebcam  برای این سایت

 کلیک کنید. Allowروی گزینه را نشان میدهد که بر 

5-9 )Share your screen .در این قسمت میتوانید صفحه نمایش دلخواه سیستم خود را با کاربران به اشتراک بگذارید : 

 استفاده نمایید. Whiteboardاز ( با این گزینه میتوانید 5-10

 این گزینه کلیک کنید. بر روی Whiteboardیا  Welcome to BigBlueButton( برای نشان ندادن صفحه 5-11

 تاق برروی این گزینه کلیک کنید.ا( برای ضبط کردن 5-12

 

 

 

  



استفاده نمایید یا میتوانید بر روی  ای گیریربرای  تصویر زیر نمایش داده میشود. میتوانید از گزینه های خود وب کنفرانسStart a poll (5-3 ). پس از انتخاب گزینه 6

 کلیک کنید. Start custom pollه های دلخواه خود را وارد نمایید و برروی کلیک کنید و گزین Custom Poll گزینه

 

 

 داده میشود. ( تصویر زیر نمایش5-4) Upload a presentation. پس از انتخاب 7

 ( برای بارگذاری فایل از این قسمت استفاده کنید.7-1

 کاربران حاضر در اتاق از این گزینه استفاده کنید.( برای امکان دانلود فایل توسط 7-2

 داده شود از این گزینه استفاده کنید. ( برای انتخاب فایل که به کاربران نمایش7-3

 ایل موردنظر بارگذاری شود.کلیک کنید تا ف Confirm( پس از انجام تنظیمات باال، بر روی گزینه 7-4

 

 

 



زینه گ( مورد نظر را وارد کنید و برروی URLآدرس ویدیو )در این قسمت میتوانید مایش داده میشود. ( تصویر زیر ن5-5) Share an external video. پس از انتخاب 8

Share a new video .کلیک کنید تا با کاربران به اشتراک گذاشته شود 

 

 تصویر زیر نمایش داده میشود.Share Your Screen (5-9 )پس از انتخاب گزینه . 9

 استفاده کنید. ه نمایش خود از این گزینه( برای اشتراک گذاشتن تمام صفح9-1

 یا سایر نرم افزار های باز بر روی سیستم خود از این گزینه استفاده کنید. Wordاک گذاری صفحه نمایش نرم افزار خاص مانند ( برای اشتر9-2

 فاده کنید.شتراک گذاری صفحات مرورگر خود از این گزینه است( برای ا9-3

 کلیک کنید. Shareبر روی گزینه ( پس از انتخاب یکی از موارد فوق 9-4

 



 داده میشود. ( تصویر زیر نمایش5-10) Whiteboard. پس از انتخاب گزینه 10

 ( برای ترسیم خطوط یا اشکال هندسی و یا نوشتن بر روی تخته از این گزینه استفاده کنید.10-1

 ید.آخرین تغییر ایجاد شده بر روی تخته از این گزینه استفاده کن( برای برگرداندن 10-2

 اک کردن تمام تخته از این گزینه استفاده کنید.( برای پ10-3

 استفاده کنید. برای امکان ترسیم بر روی تخته از این گزینه ر اتاقحاضر د ( برای دسترسی دادن به سایر کاربران10-4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اده میشود.( تصویر زیر نمایش د1-4) Create Roomگزینه  تخاب. پس از ان11

 ق وارد کنید.( در این کادر یک نام برای اتا11-1

 ( با روشن کردن این گزینه، صدای کاربران هنگام وارد شدن به اتاق غیرفعال است.11-2

 میباشد تا بتوانند وارد شوند.)ایجاد کننده اتاق( ( با روشن کردن این گزینه، برای وارد شدن کاربران به اتاق نیاز به تایید شما 11-3

 را آغاز کند.ه اتاق میتواند اتاق ( اتاق را خواهند داشت. به صورت پیش فرض فقط ایجاد کنندStartدسترسی آغاز ) ، کاربراننهیگز نیبا روشن کردن ا( 11-4

 ، کاربران حاضر در اتاق میتوانند دسترسی های ایجاد کننده را داشته باشند.نهیگز نیبا روشن کردن ا( 11-5

 را اجرا کنید. 1-3اید مرحله باگر خاموش باشد برای آغاز اتاق  ، پس از ایجاد اتاق به صورت اتومات وارد آن میشوید.نهیگز نیبا روشن کردن ا( 11-6

  



 ورود به پروفایل خود مراحل زیر را انجام دهید.برای . 12

 لیک کنید.( ابتدا بر روی نام کاربری خود ک12-1

 کلیک کنید. Profile( سپس بر روی گزینه 12-2

 

 کلیک کنید. Updateگزینه  خود را تغییر داده و بر روی پروفایل زبان Language( از قسمت 12-2. برای تغییر زبان پروفایل خود پس از ورود به پروفایل )13

 

 



 نمایش داده میشود. تمام اتاق های ضبط شده صفحه باز شده کلیک کنید و در All Recordingsبرای مشاهده اتاق های ضبط شده توسط خودتان بر روی گزینه . 14

 

 

 لیک کنید.ک Server Roomsشده و برروی گزینه  Organizationوارد قسمت  ایجاد شده بر روی سرور توسط سایر کاربران اتاق هایتمام برای مشاهده . 15

 

 

  



 . برای وارد شدن به اتاق دیگر که ایجاد کننده آن شخص دیگری است، مراحل زیر را بروید.16

 ( نام اتاق مورد نظر را جستجو کنید.15) Server Rooms( در قسمت 16-1

 را بزنید تا به اتاق مورد نظر وارد شوید. joinکردن اتاق، بر روی تنظیمات آن کلیک کرده و گزینه ( پس از پیدا 16-2

 

 

 کلیک کنید. Server Recordingsشده و برروی گزینه  Organizationاتاق های ضبط شده بر روی سرور، وارد قسمت تمام . برای مشاهده 17 

 



 را بزنید. Logout)گزینه مشخص شده در تصویر( کلیک کرده و گزینه  Optionوی ( بر رRoom. برای خارج شدن از اتاق )18

 


