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 بسم الله الرحمن الرحیم

 آموزش نحوه استفاده از سایت و کالس مجازی 

 الم اسالمی حوزهانجمن ک

 را کلیک کنید:  Marref.ir در گوشه باالی صفحه سایت  رودورای ورود به پروفایل و دیدن دروس انتخاب شده، گزینه ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد کنید و عدد خواسته شده را نیز  _که از طریق پیامک اطالع رسانی شده است_ر پنجره باز شده نام کاربری و پسورد خود را د 

 بزنید تا دفعات بعد نیاز به ورود اطالعات نباشد. را   من را به یاد داشته باشگزینه  در انتها نیز محاسبه کنید،

ایمیل اکثر کاربران در اختیار نبوده است. این گزینه در آینده با ورود ایمیل ها فعال  زیراتوانید استفاده کنید،  از ایمیل برای ورود نمی نکته:

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

گزینه پروفایل در گوشه باالی سایت ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن می توانید اطالعات کاربری و دروس  ،عد از ورودب 

 خود را ببینید:

 

 

  

https://marref.ir/
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 در قسمت پروفایل امکان تنظیم عکس و اطالعات و همچنین تغییر رمز وجود دارد: 

تخاب است. با کلیک بر روی هر درس به صفحه اختصاصی یت و انؤهمچنین دروس انتخابی شما در برگه دوره های آموزشی قابل ر 

 همان دوره وارد می شوید و جزئیات آن را خواهید دید:

را برای اولین  بت نام دورهثر دسترس کاربر قرار گرفته است. لکن برای شرکت در کالس الزم است گزینه دنتخابی اروس د 

 جلسه آنالین را کلیک نمایید: بار کلیک کنید. دفعات بعد برای شرکت در کالس کافیست
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رای حضور در کالس آنالین بر روی ب 

 کلیک نمایید:.پیوستن به کالس آنالین... .

 

 

 

 

 

 

ر صورتی که استاد در کالس نباشد و د 

کالس شروع نشده باشد، با پیغام روبرو 

مواجه خواهید شد، لذا در ساعت مقرر طبق 

 برنامه درسی در کالس حاضر شوید.

 

 

 

 

میکروفون، مرورگر پیام اجازه  نشان داده می شود. با کلیک بر روی فعال کردن میکروفون، امکان به کالس آنالیندر ابتدای ورود 

و اال دسترسی سایت بالک می شود و دیگر  بزنید پذیرفتنیا  Allowروی گزینه دسترسی سایت به میکروفون را می دهد. حتما 

 برای رفع مشکل باید در تنظیمات مرورگر آن را از بالک خارج کرد.  میکروفون فعال نمی گردد.

 همین اتفاق در صورت نیاز به دوربین هم اتفاق خواهد افتاد. نکته:

ده نمایید استفا firefoxیا  chromeحتما از مرورگر 

  . بروزرسانی نماییدقبل از استفاده و این مرورگرها را 

1 

2 
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 وضیح قسمت های کالس آنالین:ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 chrome گرحتما از مرورتوصیه می شود برای کالس آنالین از لپ تاپ استفاده کنید ولی اگر از گوشی همراه استفاده می کنید،  نکته:

صفحه گوشی را بچرخانید و آن را به کالس برای استفاده از همه امکانات همچنین  و نمایید بروزرسانی آنها را و نمایید استفاده firefox یا

 صورت افقی در بیاورید.

  

این قسمت برای کمک 

به استاد در جهت 

نگارش و انتشار سوال، 

 تحقیق، نکات مهم و...

افراد کالس برای عموم 

استفاده می شود. لطفا 

 در آن چیزی ننویسید.

 

از این قسمت برای پرسیدن سوال در کالس و گرفتن اجازه برای صحبت کردن 

برای بهتر شدن کالس صدای کاربران توسط مدیریت قفل  ، چوناستفاده می شود

 یت فعال شدن دارد. میگردد و فقط با اجازه استاد قابل

کالس ها توسط مدیر اتاق 

. در صورت ضبط می شوند

 ضبط عالمت قرمز می شود.

این قسمت به منزله 

برای و تخته کالس 

های استاد ارائه فایل 

خواهد بود. مدیریت 

امکان  آن با استاد و

تغییر در آن با 

دسترسی دادن استاد 

 ممکن است.

تمام افرادی که در اتاق حضور دارند در این 

و حضور و غیاب و  قسمت لیست می شود

میزان حضور آن ها در کالس از این طریق 

ی با کلیک بر رو قابل پیگیری خواهد بود.

وجود نیز آن امکان ارسال پیام خصوصی 

 خواهد داشت.

 
از این  در صورت دسترسی دادن استاد اشترک صفحه نمایش،، وصدای کاربردوربین و

یا  موقت اینترنت ووصل قطع به دلیلدا . در صورت فعال نبودن صقسمت فعال می گردد

و دومرتبه تا اتصال قطع  کلیک کنید باردو تلفن مت گوشی ، بر روی عاللیل دیگرهر د

 شما می باشد.سیستم  از، مشکل شود یبه کل وصل نمصدا اگر  وصل گردد.
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در صورتیکه نیاز به ارائه کاربران در  

کالس باشد، استاد به ایشان 

 دسترسی ارائه خواهد داد. 

نگام ارائه حتما باید از لپ تاپ ه 

پردازنده گوشی چون  ،استفاده کرد

 همراه کشش آن را ندارد.

گر کاربری ارائه دهنده شود، حالت ا 

 صفحه تغییر کرده و عالمت 

از طریق برای وی فعال می شود که 

آن می تواند فایل مورد ارائه را 

 بارگذاری کند.

فایل مورد نظر  ،ر صفحه بارگذارید 

را از سیستم انتخاب و گزینه 

را مطابق شکل روبرو  .بارگذاری.

 بزنید.

خواهید  نکته: در صورتی که نمی

فایل قابلیت دانلود توسط دیگران را 

 داشته باشد، گزینه  ا درر

 بگذارید. حالت غیر فعال باقی

 

 

 

 

عد از بارگذاری، می توانید با ابزاری ب 

که در اختیار دارید بر روی فایل خود 

تغییراتی همچون کشیدن خط، شکل، 

 نوشتن و... را ایجاد کنید.

مچنین در حالت ارائه امکان اتصال ه 

میکروفون و دوربین را نیز خواهید 

 داشت. 

ر پایان ارائه استاد امکان دسترسی د 

 طع خواهد نمود.شما را ق


