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 (الیو)آموزش برگزاری کالس زنده 

 

کالس زنده وارد قسمت ویرایش درس میشویم و ابتدا افزودن فعالیت یا منبع را میزنیم و سپس  برای برگزاری

 :کالس زنده را انتخاب کرده و دکمه اضافه کردن را میزنیم

 

 .در صفحه ی باز شده جزیات کالس الیو را وارد میکنیم
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 : Lock settingتعاریف قسمت 

 غیرفعال بودن وب کم دانش آموزان= 1

 غیرفعال بودن میکروفن دانش آموزان= 2

 غیرفعال بودن چت خصوصی بین دانش آموزان= 3

 غیرفعال بودن چت عمومی در صفحه ی الیو= 4

 غیرفعال بودن اشتراک گذاری یادداشتها= 5

 مخفی بودن لیست دانش آموزان حاضر= 6

 

 

 .را در حین برگزاری الیو میتوانید تغییر دهیدالبته این تنظیمات 
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عکس، ویدئو، ورد، )در بخش محتوای ارائه میتوانید یک فایل جهت ارائه و تدریس بارگزاری نمایید 

 .در حین الیو هم میتوانید فایل اضافه  کنید...(. پاورپوینت، پی دی اف و 

 

رده و مشخص کنید تا در تقویم و برنامه هفتگی دانش توصیه میشود که زمان شروع و پایان الیو را هم فعال ک

 .آموزان قابل مشاهده باشد

 .در نهایت ذخیره می کنیم
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 :نحوه ی ارائه کالس زنده

 

 :با زدون روی لینک وارد الیو میشویم
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 :را انتخاب میکنیمsettingاز منوی سه نقطه بال سمت راست گزینه سپس 

 

 :کرده و ذخیره میکنیمسپس زبان فارسی را انتخاب 
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با کلیک برروی عالمت تنظیمات در لیست اعضای حاضر در کالس میتوانید عملیات مختلفی مانند اجازه دادن 

:به یک دانش آموز برای صحبت را انجام داد

 

یا با استفاده از ابزارهای سمت چپ تخته ی مجازی میتوانید به رسم اشکا مختلف بپردازید، سایز و رنگ مداد 

 :شکل نیز قابل انتخاب است
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پایین صفحه، فایلهایی را جهت ارائه انتخاب کنید یا مثال لینک + هم چنین میتوانید با کلیک بر روی عالمت 

 :یک ویدئو را از سایتهای دیگر کپی کرده تا فیلم اینجا نمایش داده شود

 

 :انتخاب کرده وبارگذاری میکنیممدیریت ارائه ها را میزنیم سپس در صفحه ی جدید فایل را 
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 :صبر میکنیم تا فایل پردازش شده و نمایش داده شود

 

سپس همزمان میتوان روی فایل شروع به نوشتن و رسم شکل کرد و صدا و تصویر شما را هم دانش آموزان 

 .کالس بسته شوددر انتها میتوان با کلیک بر روی سه نقطه سمت چپ اتمام جلسه را زد تا  .میتوانند ببینند

 :چند توصیه برای استفاده بهتر از الیو

سعی کنید جلسات را بیشتر به صورت غیر زنده برگزار کنید یعنی ویدئوی تدریس خود داخل منزل یا  -

روی ... پای تخته وایت برد را ضبط کرده و به همراه فایلهای اموزشی مثل انواع عکس، فیلم، جزوه و 

 .آموزان بتوانند بارها و بارها انها را مطالعه و مرور کنند سامانه قرار دهید تا دانش

یک جلسه زنده بگذارید و درانجا فقط رفع اشکال کرده و از دانش  ،فالینبعد هر چند جلسه ی ا -

 .آموزانتان پرسش و پاسخ کنید

 


