
راھنمای پلتفرم یکیتا برای مدرسان
Yekita for Teachers

از اینکھ از پلتفرم یکیتا استفاده می کنید سپاسگزاریم.

شمامابرگزارکنید.راآنالینومجازیآموزشیدوره ھایوکنیدمدیریتراخودپنلمی توانیدمدرسعنوانبھاکنونشما
را کمک می کنیم تا بتوانید بھ سادگی این کار را انجام دھید.



ورود بھ پنل یا ناحیھ کاربری●
راخودناماگر).yourname.ir(کنیدمراجعھنظرتونموردسایتبھابتداکاریھرانجامبرای○

باالی سایت میبینید روی آن کلیک کنید و ناحیھ کاربری را بزنید در غیر اینصورت در باالی
کنید.ورود / عضویت کلیکصفحھ روی گزینھ

اگر کلمھ عبور دارید شماره موبایل و کلمھ عبور تون رو وارد کنید. اگر کلمھ عبور ندارید یا○
روشدهپیامکبراتونکھرقمی۴کدحاالکنید.کلیکعبورکلمھفراموشیرویکردیدفراموش

وارد کنید.
روی اسم خودتان در باالی صفحھ کلیک کنید و ناحیھ کاربری را بزنید.○
شما بھ ناحیھ کاربری وارد شدید.○

توضیحات مھم:●
ناحیھیکھرکدامکھکنندهشرکتومدرسبرگزارکننده،اند:شدهتعریفکاربرنوع3پلتفرمایندر○

ناحیھتوانندمیشدهتعریفآنانبرایکھدسترسیسطحنسبتبھودارنداختصاصیومجزاکاربری
میمدرسفقطیاکندثبتمدرسودورهتواندمیکنندهبرگزارفقطمثالکنند.مدیریتراخودکاربری

نامتانزیرکھکنیدتوجھصفحھباالیدرخودنامبھھمیشھھمینبرایکند.برگزارراآنالیندورهتواند
چھ عنوانی نمایش داده شده: برگزارکننده، مدرس یا شرکت کننده.

دیگردوره ھای(درباشدھمکنندهشرکتتواندمیمدرسھمچنینباشد.ھممدرستواندمیبرگزارکننده○
کھ خود در آن مدرس نیست) ولی برگزارکننده نمی تواند شرکت کننده باشد.

دیگرھایسایتھایدورهدرتواند(میکند.شرکتخودسایتھایدورهدرتواندنمیبرگزارکننده○
آندرکھھاییدورهدرتواندمیولیکندنامثبتخوددورهدرتواندنمیدورهیکمدرسکند)شرکت

ھا مدرس نیست شرکت کند.
امکانات پنل برای مدرسان●

شما می توانید فعالیت ھای زیر را بھ عنوان مدرس انجام دھید:○
ویرایش مشخصات فردی (با کلیک روی نام خود)■
تعیین و تغییر رمز عبور■
بارگذاری محتوای آموزشی در دوره ھای مجازی■
برگزاری دوره ھای آنالین■
ثبت حضور و غیاب شرکت کنندگان در جلسات■
ارسال پیام گروھی بھ شرکت کنندگان دوره ھا■

آموزش برگزاری جلسھ آنالین

برای برگزاری جلسھ آنالین ابتدا اطمینان حاصل کنید کھ شما مدرس دوره ھستید..1
بھ سایت مورد نظرتون مراجعھ کنید. اگر نام خود را باالی سایت میبینید روی آن کلیک کنید و ناحیھ کاربری را.2

بزنید در غیر اینصورت در باالی صفحھ روی گزینھ ورود / عضویت کلیک کنید.
اگر کلمھ عبور دارید شماره موبایل و کلمھ عبور تون رو وارد کنید. اگر کلمھ عبور ندارید یا فراموش کردید روی.3

کنید.واردروشدهپیامکبراتونکھرقمی۴کدحاالکنید.کلیکعبورکلمھفراموشی
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روی اسم خودتان در باالی صفحھ کلیک کنید و ناحیھ کاربری را بزنید..4
شما بھ ناحیھ کاربری وارد شدید..5
بگیرید.تماس88065876شمارهباداریدمشکلیورودونامثبتدراگر.6
اگر در زیر نام شما در باالی صفحھ گزینھ «برگزارکننده» را می بینید، روی نام خود کلیک کنید و از منو گزینھ.7

«ناحیھ کاربری مدرس» را انتخاب کنید. حاال عنوان زیر نام نام شما بھ «مدرس» تغییر می باید.
از منوی سمت راست گزینھ «دوره ھای من» را انتخاب کنید. روی گزینھ «دوره آنالین» کلیک کنید. دوره ای کھ.8

قصد برگزاری آن را دارید انتخاب کنید.
اگر دوره ای در این صفحھ نمی بینید شماره موبایلی کھ با آن وارد شدید مدرس نیست..9

اکنون وارد صفحھ دوره شدید..10
اگر در ھر لحظھ مشکلی یا سوالی داشتید در قسمت سمت راست پایین صفحھ روی آیکون دایره «پشتیبان» کلیک.11

کنید.
12.

13.

وضعیت-٢کنید.بررسیراخودکموبو-میکروفن١کنید:دقتموارداینبھجلسھشروعازقبل:مھمتوضیح.14
پیشمی شودپیشنھادکنید،برگزارآنالینکالسمی خواھیدکھاستباراولیناگر-٣کنید.بررسیراخوداینترنت

از برگزاری کالس واقعی، یک کالس آزمایشی با دوستان و ھمکاران برگزار کنید.
روی دکمھ «ورود بھ جلسھ» کلیک کنید..15

یا»ھدفون)(آیکونباشیدشنونده«فقطیاکھکنیدانتخابکھخواھدمیشماازسیستمحالشدید.جلسھواردشما-
گزینھمیتونیدبعدانباشید(نگرانکنیدانتخابراھاگزینھازیکیمیکروفون)».کنید(آیکونصحبتخواھید«می

تون رو عوض کنید)

نکتھ مھم
شماازکھشودمیبازکوچکپنجرهیکتصویرباالیچپسمتکنیدمیفعالرامیکروفونگزینھاینکھازپس
بھباید(حتماکنید.انتخابرا»Allow«گزینھبدھید.رامیکروفونسازیفعالاجازهمرورگربھخواھدمی

کردنصحبتبرایکنید.)صحبتکالسدرتوانیدنمیوگرنھبدھیدرامیکروفونازاستفادهاجازهخودمرورگر
می توانید روی اسم خود کلیک کنید و روی اجازه گرفتن کلیک کنید.

خواھید«مییاھدفون)»(آیکونباشیدشنونده«فقطیاکھکنیدانتخاببایداکنونشدید.جلسھواردشماحاال-۴
روتونگزینھمی تونیدبعدنباشید(نگرانکنیدانتخابراھاگزینھازیکیمیکروفون)».(آیکونکنیدصحبت

عوض کنید)
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مدیریتبرایببینید.راشرکت کنندگانتاکنیدکلیکصفحھباالیراستسمتکاربرآیکونرویتوانیدمیاکنون.16
آن ھا روی ھر کدام کلیک کنید و گزینھ مورد نظر خود را اعمال کنید.

ھمچنین می تواند با کلیک روی آیکون چرخ دنده روبرو عنوان کاربران، ھمھ آن ھا را مدیریت کنید..17
وسطپایینویدیوآیکونرویببینند،شماکنندگانشرکتخواھیدمیاگر.18

صفحھ کلیک کنید. دوباره باید بھ مرورگر اجازه دسترسی بھ وب کم را بدھید.
پایینراستسمت«+»آیکونرویدھیدارائھفایلیکخواھیدمیاگر.19

بزنید.را«بارگذاری»گزینھوانتخابرانظرموردفایلکنید.کلیکتصویر
میواستشدهفعالشمانوشتاریتختھحاالشود.بازشمافایلتاکنیدصبر
کنید.رسمشکلوبنویسیدآنرویصفحھچپسمتابزارھایطریقازتوانید

ابزارھاپایینگزینھبدھیدتختھبھدسترسیاجازهھمسایرینبھخواھیدمیاگر
را انتخاب کنید.

بھ اشتراکراخودنمایشصفحھمی توانیدوب کم)اشتراک گذاریآیکونچپ(سمتمانیتورآیکونرویکلیکبا.20
بگذارید.

آموزش رفع اشکال مرورگر

استفادهقدیمیمرورگرازکھاینستآنمعنیمی بینیدرامقابلپیاماگر
راکروم»«گوگلعبارتپلی»«گوگلیا«بازار»برنامھدرمی کنید.
وارددوبارهوشویدسایتواردکرومگوگلباسپسکنید.نصبوجستجو

سایت شده و روی ورود بھ کالس کلیک کنید.
کروم:گوگلدانلودلینک

https://dl2.soft98.ir/mobile/Chrome.90.0.4430.82.v5-ARM_Soft98.iR.apk?1619007762

آموزش رفع اشکال صدا و تصویر

اجازهمرورگربھکھکنیدحاصلاطمینان-١
برایاید.دادهرامیکروفون/وب کمبھدسترسی

کنید.کلیکصفحھباالیقفلآیکونرویاینکار
راMicrophoneوCameraروبرو)(شکل

فعال کنید.
نمیکالسدرراشماصدایھنوزاگر-٢

یامیکروفوننمی بینند،راشماشنوند/تصویر
کنیدبررسیراآندرایوریاخوددستگاهدوربین

یا از کارشناس کامپیوتر کمک بگیرید.

نکتھ مھم:
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اگر نمیتوانید صدا یا تصویر خود را روی کامپیوتر یا لپ تاپ فعال کنید، با موبایل وارد جلسھ شوید.
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