
دانشجویانویژه  – فایل راهنمای ورود به سامانه کالس های مجازی  

(موبایل و تبلت)از طریق   

را نصب نموده و سپس Adobe connectنرم افزار   appleبرای گوشی های برند  App store، یا مارکت بازار برای اندروید و یا  ابتدا از طریق لینک زیر

 دهید :جهت ورود به کالس مراحل زیر را انجام 

https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro?l=en:  سیستم عامل اندروید 

8?mt=743744034mobile/id-connect-https://itunes.apple.com/us/app/adobe:  سیستم عاملios 

 را بزنید. Enterه و دکمه را وارد نمود https://marlik.ac.ir/studeخود را باز نمایید. سپس در نوار آدرس لینک  موبایل و یا تبلت ابتدا مرورگر -1

 

 EN)حتما کیبورد خود را بر روی حالت انگلیسی  کلیک نمایید نموده و بر روی دکمه جستجو خود را وارد شماره دانشجوییدر صفحه باز شده ،  -1

 قرار دهید.(

 

https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro?l=en
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
https://marlik.ac.ir/stude


 

طر در مرحله بعدی ، لیست کالس های شما نمایش داده خواهد شد که برای ورود به هر کالس باید بر روی دکمه ورود به کالس که در ابتدای هر س -2

 استفاده نمایید( ابتدای سطر همان کالسوجود دارد کلیک نمایید ) لطفا جهت ورود از دکمه ورود به کالس 

 

 .کلیک کنید enter roomو بر روی دکمه  را وارد نمایید. شماره دانشجویی خوددر صفحه جدید باز شده در قسمت سمت چپ )مطابق تصویر زیر(  -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 را انتخاب کنید open adobe connectسپس در پنجره جدید باز شده بر روی صفحه نمایش ، گزینه  -7

 

 
 

شماره خود را که همان نام کاربری را فعال کرده و  Guestگزینه بصورت خودکار فعال شده و  adobe connectپس از طی مراحل فوق ، نرم افزار  -0

 کلیک نمایید.  enterاست وارد کنید و بر روی دکمه دانشجویی 

 
 ق تصویر زیر از امکانات کالس استفاده نمایید.وارد محیط کالس مجازی شده اید و می توانید مطاب 6پس از مرحله  -6

 



فاده ابل استامکانات فعال سازی صدا ، تصویر و اشتراک گذاری فایل در صورت صالحدید استاد برای شما فعال خواهد شد. و بصورت پیش فرض این امکانات ق

 نمی باشد و غیر فعال هستند.

 نکته بسیار مهم -4

 


