
راهنمای گام به گام ورود به رویداد های آنالین وبرنو

راهنمای شرکت کنندگان



شرکت کنندگان محترم رویدادهای آنالین وبرنو
با سالم

همواره تالش می کنیم تا شرکت کردن در رویدادهای آنالین، برای شما تجربه آسان وما در وبرنو 
. خوشایندی باشد

ن در در این فایل راهنما، تالش کرده ایم تا عالوه بر بررسی قدم به قدم روش ورود به یک رویداد آنالی
یک سیستم عامل های مختلف، به پرتکرارترین سواالت شما پاسخ دهیم، مشکالت رایج در ورود به
.رویداد آنالین در وبرنو را بررسی کنیم و راهکارهای برطرف کردن این مشکالت را ارائه دهیم

2صفحه 



روش های مختلف ورود به رویداد آنالین

:روش زیر به رویدادهای آنالین دعوت می شوید2در وبرنو، شما به یکی از 

دریافت لینک ورود به رویداد . ا معموال برگزار کننده رویداد، به همراه لینک ورود، رمز عبور رویداد را هم برای شم)1
(ارسال می کند

دریافت یک دعوت نامه ایمیلی. 2

روش ذکر شده، و در سیستم عامل های مختلف، به صورت گام به گام 2در ادامه، مراحل ورود به یک رویداد آنالین را در هر 
.  بررسی می کنیم
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ورود به رویدا آنالین با استفاده از لینک ورود -1



رویدادورود به ورود به رویداد آنالین با استفاده از لینک -1

زیر این لینک ورود، ساختاری مشابه لینک. در روش اول ورود، برگزارکننده رویداد یک لینک ورود در اختیار شما قرار می دهد
:دارد

https://weberno.com/account/join_room/vip/demo

. ممکن است برگزارکننده رویداد، عالوه بر لینک ورود، یک رمز عبور نیز در اختیار شما قرار دهد

. ادامه بررسی شده استدرWindowsمراحل ورود به یک رویداد آنالین با استفاده از لینک ورود و رمز عبور سیستم عامل 
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. استWindows 10وبرنو، طور کلی، مناسب ترین سیستم عامل برای شرکت کردن در وبینارهای به 

.است Google Chromeشدههمچنین توجه کنید که مروگر مناسب برای حضور در رویدادهای آنالین، نسخه به روزرسانی 
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قدم اول
لطفا دقت بفرمائید که . وارد نمائیدGoogle Chromeابتدا لینکی که در اختیار شما قرار گرفته را کپی کنید و آن را در مرورگر 

.استفاده نمائیدGoogle Chromeحتما از مرورگر 
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1



1
2
3
4

، نام و نام خانوادگی خود 1در قسمت شماره 
شما می توانید نام خود را به. را وارد کنید

. فارسی و یا به انگلیسی وارد کنید

. ، ایمیل خود را وارد کنید2در قسمت شماره 
فرمت ایمیل وارد شده باید صحیح باشد 

(.a@b.comمثال )

، رمز عبور خود را وارد 3در قسمت شماره 
ه این رمز عبور توسط برگزار کنند. نمائید

ممکن . رویداد برای شما ارسال شده است
ه است برگزار کننده رویدادی ایجاد نماید ک
ه برای ورود به آن، به رمز عبور نیاز نداشت

. باشید

پس از ورود اطالعات و حصول اطمینان از 
ورود به "صحت آن، روی دکمه آبی رنگ 

. کلیک کنید( 4شماره )"رویداد

قدم دوم
.اطالعات خود را در صفحه ای که باز می شود وارد نمائید

8صفحه 

mailto:a@b.com


نمونه فرم تکمیل شده

9صفحه 



قدم سوم
. شدن اتاق انتظار باشیدloadدر انتظار 

10صفحه 



قدم چهارم
.  شما وارد اتاق انتظار شده اید

11صفحه 

ه در اتاق انتظار، می توانید جزئیاتی را ک
داد برگزارکننده رویداد در ارتباط با روی

ه آنالین برای شما نوشته است مطالع
.  نمائید

به محض این که برگزارکننده رویداد 
آنالین را شروع نماید، شما به صورت

ن خودکار وارد محیط برگزاری رویداد آنالی
.  خواهید شد



قدم پنجم
.  شما وارد محیط برگزاری رویداد شده اید

12صفحه 

!تبریک

شما به صورت موفقیت آمیز وارد 
محیط برگزاری رویداد آنالین 

.  شده اید



آنالین با استفاده از دعوت نامه ایمیلیرویداد ورود به -2



از دعوت نامه ایمیلیورود به رویداد آنالین با استفاده -2

ی این ایمیل، عنوان.  در روش دوم ورود، شما از طرف برگزارکننده رویداد یک ایمیل دعوت نامه دریافت می کنید
. مراحل ورود به یک رویداد آنالین در ادامه بررسی شده است. مشابه تصویر زیر دارد
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قدم اول

در انتهای دعوت نامه ارسال شده برای 
روی . شما، یک دکمه آبی رنگ قرار داد

از صفحه جدیدی ب. این دکمه کلیک کنید
می شود و شما به محیط برگزاری رویداد 

.  آنالین هدایت می شوید

توجه نمائید در صورتی که مرورگر 
Google Chromeپیش فرض ویندوز شما 

صفحه جدید باز شده را urlنباشد، آدرس 
کپی نمائید و این آدرس را به مرورگر 

Google Chromeانتقال دهید .
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قدم دوم
. شدن اتاق انتظار باشیدloadدر انتظار 

16صفحه 



قدم سوم
.  شما وارد اتاق انتظار شده اید

17صفحه 

ه در اتاق انتظار، می توانید جزئیاتی را ک
داد برگزارکننده رویداد در ارتباط با روی

ه آنالین برای شما نوشته است مطالع
.  نمائید

به محض این که برگزارکننده رویداد 
آنالین را شروع نماید، شما به صورت

ن خودکار وارد محیط برگزاری رویداد آنالی
.  خواهید شد



قدم چهارم
.  شما وارد محیط برگزاری رویداد شده اید
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!تبریک

شما به صورت موفقیت آمیز وارد 
محیط برگزاری رویداد آنالین 

.  شده اید



ورود با سایر سیستم عامل ها



فقط الزم است که به موارد زیر توجه . استWindowsفرایند ورود در سایر سیستم عامل ها نیز کامالً مشابه فرایند بررسی شده برای ورود در 
:نمائید

20صفحه 

یا 8الزم است که نسخه اندروید شما -
.باالتر باشد

گر حتما از نسخه به روزرسانی شده مرور-
Google Chromeبرای. استفاده نمائید

ر حصول اطمینان از آپدیت بودن مرورگ
 Google Play Storeخود، می توانید به 

.  مراجعه نمائید

حتما از نسخه به روزرسانی شده -
. استفاده نمائیدSafariمرورگر 

، حتما از macOSدر سیستم عامل -
نسخه به روزرسانی شده مرورگر 

Safariاستفاده نمائید .



سواالت پرتکرار



بهترین مرورگر برای شرکت کردن در رویدادهای آنالین وبرنو کدام است؟-1
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بهترین مرورگر برای شرکت کردن در رویدادهای آنالین وبرنو کدام است؟-1

 Google Chrome، از نسخه به روزرسانی شده مرورگرWindowsبرای شرکت کردن در رویدادهای آنالین وبرنو در 
:برای دانلود آخرین نسخه این مرورگر می توانید از لینک زیر استفاده نمائید. استفاده نمائید

https://www.google.com/intl/en_ca/chrome/

، گزینه Helpهمچنین برای حصول اطمینان از به روز بودن نسخه مرورگر خود می توانید در قسمت منو، در قسمت 
About Google Chromeه در صورتی ک. نسخه مرورگر شما در وسط صفحه نمایش داده شده است.  را انتخاب نمائید

.  مرورگر شما به روز نباشد،  شما می توانید از همین قسمت مرورگر خود را به روزرسانی نمائید

. این مراحل در تصویر صفحه بعد نمایش داده شده است

23صفحه 

https://www.google.com/intl/en_ca/chrome/


1

2

3

4

مراحل چک کردن نسخه 
Google Chromeمرورگر 
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:در سایر سیستم عامل ها، لطفا از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید

25صفحه 

گر حتما از نسخه به روزرسانی شده مرور-
Google Chromeبرای. استفاده نمائید

ر حصول اطمینان از آپدیت بودن مرورگ
 Google Play Storeخود، می توانید به 

.  مراجعه نمائید

حتما از نسخه به روزرسانی شده -
. استفاده نمائیدSafariمرورگر 

، حتما از macOSدر سیستم عامل -
نسخه به روزرسانی شده مرورگر 

Safariاستفاده نمائید .



بهترین ارتباط اینترنتی ممکن برای حضور در رویدادهای آنالین وبرنو کدام است؟-2

26صفحه 



بهترین ارتباط اینترنتی ممکن برای حضور در رویدادهای آنالین وبرنو کدام است؟-2

در . گوشی موبایل خود استفاده نمائیدdataبرای شرکت کردن در رویدادهای آنالین وبرنو، پیشنهاد می کنیم از اینترنت 
حداقل های الزم برای حضور در رویدادهای آنالین وبرنو را پوشش dataاکثر مناطق ایران، کیفیت شبکه اینترنت 

. می دهد

2Mbpsتا 1Mbpsمعموالً سرعت دانلود بین . سرعت دانلود شما می بایست متناسب با نوع برگزاری رویداد آنالین باشد
.  برای حضور در اکثر رویدادهای آنالین سرعت مناسبی به حساب می آید

ادهای سرعت دانلود مناسب برای حضور در روید. شما می توانید این موضوع را با برگزار کننده رویداد خود چک کنید
:در جدول صفحه بعد می توانید مشاهده کنید( بر اساس نوع برگزاری رویداد)آنالین وبرنو را 
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بهترین ارتباط اینترنتی ممکن برای حضور در رویدادهای آنالین وبرنو کدام است؟-2

28صفحه 

انسرعت دانلود پیشنهادی برای شرکت کنندگ نوع فعالیت در رویداد آنالین

512 kbps (فقط صدای مدرس)صوتی سخنرانی

1 Mbps SDتصویر با کیفیت + صدا

2 Mbps HDتصویر با کیفیت +صدا

2 Mbps Liteگذاری دسکتاپ با کیفیت به اشتراک

5 Mbps High Qualityگذاری دسکتاپ با کیفیت به اشتراک

4 Mbps گذاری دسکتاپ با مرورگربه اشتراک

3 Mbps ویدئو به صورت هم زمان3وصل بودن 

4 Mbps ویدئو به صورت هم زمان4وصل بودن 



مشکل چیست؟. نمی شودloadتصویر یکی از مدرسین برای من -3
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مشکل چیست؟. نمی شود loadتصویر یکی از مدرسین برای من -3

یی داشته باشد اما در صورتی که شبکه اینترنت شما سرعت پایینی داشته باشد، و یا اگر شبکه اینترنت شما سرعت باال
ین ابه صورت مقطعی، پایداری مناسبی نداشته باشد، ممکن است در صورتی که ویدئو مدرس جدیدی وصل شود، 

:زیرمانند تصویر نشود؛ loadویدئو برای شما 

:در چنین شرایطی، موارد زیر را پیشنهاد می کنیم

. کنیدreloadیک بار صفحه را -1
. مطمئن شوید که وی پی ان شما خاموش است-2
.نیدتا حد امکان به مودم نزدیک شوید و یا از کابل استفاده کاستفاده می کنید، wi-fiازصورتی که در -3
بیشتر مناطق در dataاینترنت. نماییداستفاده dataاینترنت در صورتی که مشکل برطرف نشد از -4

.کیفیت مناسبی دارد
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چگونه می توانم در رویداد آنالین صحبت کنم؟-4
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چگونه می توانم در رویداد آنالین صحبت کنم؟-4

اگر . نمایدبرای صحبت کردن در رویداد آنالین، الزم است که مدرس کالس دسترسی شما به میکروفون و وبکم را فعال
:دسترسی شما فعال شده باشد، شما آیکون میکروفون و وبکم را به صورت قرمز رنگ مشاهده خواهید نمود

32صفحه 



چگونه می توانم در رویداد آنالین صحبت کنم؟-4

ادر با کلیک کردن روی هر دو گزینه، مرورگر از شما می خواهد که اجازه فعال شدن دسترسی میکروفون و وبکم را ص
:کلیک نمائیدAllowو بعد روی دکمه OKلطفا ابتدا روی دکمه . نمائید

33صفحه 
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چگونه می توانم در رویداد آنالین صحبت کنم؟-4

.  خواهد شداکنون رنگ گزینه ها به رنگ سبز تغییر نموده، میکروفون و وبکم شما وصل شده و صدا و تصویر شما وصل

34صفحه 



مشکل چیست؟.می خواهم صحبت کنم اما نمی توانم صدا و تصویر خود را وصل کنم-5
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مشکل چیست؟.می خواهم صحبت کنم اما نمی توانم صدا و تصویر خود را وصل کنم-5

:در چنین شرایطی، لطفا موارد زیر را بررسی نمائید

ما فعال اگر دسترسی ش. مطمئن شوید که مدرس کالس دسترسی شما به میکروفون و وبکم را فعال نموده است-1
.شده باشد، شما آیکون میکروفون و وبکم را به صورت قرمز رنگ مشاهده خواهید نمود

.مطمئن شوید که مرورگر شما به روزرسانی شده است-2

قرار Adobe Connectو یا Skypeمطمئن شوید که میکروفون سیستم شما در اختیار سایر نرم افزارها مانند -3
.  نگرفته باشد

، مطمئن شوید که مرورگر شما به میکروفون کامپیوتر شما دسترسیMicrophone Privacy Settingsدر قسمت -4
. دارد

.  رده باشداطمینان حاصل نمائید که  آنتی ویروس سیستم شما دسترسی مرورگر به میکروفون و وبکم را محدود نک-5
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مشکل چیست؟.می خواهم صحبت کنم اما نمی توانم صدا و تصویر خود را وصل کنم-5

کنار آیکون میکروفون در وبرنو، ورودی های میکروفون و وبکم خود را بررسی settingsه مدکبا کلیک کردن روی -6
:نمائید

settingsدکمه 
ورودی های میکروفون

ورودی های وبکم
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مشکل چیست؟. تصویر سخنران روی اسالیدها قرار گرفته-5
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مشکل چیست؟. تصویر سخنران روی اسالیدها قرار گرفته-5

:، تصویر را به گوشه سمت راست انتقال دهیدDockشما می توانید با کلیک کردن روی دکمه 
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Dockدکمه 



40صفحه 



.شما متشکریماز توجه 


