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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 

 

 پژوهشگر گرامی باسالم 

توسطططخ ب   به منظور برگزاری هرچه بهتر چهارمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران   این راهنما

 تهیه شده است.    «فرارومسامانه مدیریت هوشمند جلسات و رویدادهای مجازی »محتوی 

 شده  داده  قرار  ریز  صفحه  در  رانیا  کیانفورمات  یمل   کنفرانس   نیچهارم  یزمانبند   برنامه   و  اطالعات

 " یمجاز  اتاق   به   ورود "  قسمت   یرو   بر   کیکل  با   دیتوانیم  ها  دادیرو  از  کدام   هر   در   شرکت   جهت .  است

 .دیشو  دادیرو  صفحه   آن  وارد

 

 

 

 که شده آماده تست اتاق کی کروفون،یم و نیدورب یبررس و تست منظور به نیهمچن

 مطمئن خود ستمیس و ارتباط بودن سالم از و دیینما یبررس را خود ستمیس دیتوانیم

 :دیشو

https://ipm.fararoom.ir/ch/nicTest/guest 

 

https://ipm.fararoom.ir/ch/nicTest/guest
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 فهرست مطالب

 

 3 ...................................................................... کنفرانس   یمشاهده فهرست زمانبند  ❖

 4 ................................................................... کنفرانس   یها از برنامه  کیورود به هر    ❖

 5 .......................... بود(   دیو شنونده خواه  دکنندهیکه صرفا در جلسه به عنوان بازد  ی)زمانورود به عنوان شنونده    ❖

 5 .................................................... (دییصحبت نما  دیکه در جلسه با  ی)زمانده  نیورود به عنوان گو  ❖

 7 .......................................................................................... : نیفعال کردن دورب  ❖

 8 ............................................................................ :    ی صفحه نما یاشتراک گذار  ❖

 9 ........................................................................................... ارائه   لیفا  یبارگذار  ❖
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 مشاهده فهرست زمانبندی کنفرانس ❖

های فعال و زمانبندی کنفرانس، میتوانید به آدرس صفحه کنفرانس  به منظور مشطاهده فهرست اتاق

مراجعطه نمطاییطد. سططط س روی دکمطه   https://ipm.fararoom.ir/event/nic بطه نشطططانی 

 .کلیک نمایید داد  بندی رویزمان

 پس از کلیک روی دکمه زمانبندی رویداد، شما به ب   زمانبندی کنفرانس هدایت میشوید:

 

کنفرانس را  متناسططب با هر روز، یک برنامه زمانبندی تهیه شططده که میتوانید به راهتی همه برنامه

 مرور نمایید. 

  

https://ipm.fararoom.ir/event/nic
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 های کنفرانسورود به هر یک از برنامه ❖

ورود روی عبارت  محل برگزاری  های کنفرانس، کافیسطت در سطتون  هر یک از برنامهجهت ورود 

 کلیک نمایید  کاربران آنالین 

 

   شوید.میمربوطه هدایت اتاق به صفحه س س 

 

و  نمایید  وارد شیمانام نمایشیی در قسطمت تا نام خود را  مذکور، کافیسطت ورود به صطفحه   پس از

کرده و روی دکمه  وارد  سط س کد امنیتی که برای شطما نشطان داده شطده اسطت را در قسطمت مربوطه 

 وارد جلسه شویدکلیک نمایید تا به صورت خودکار  ورود به جلسیه 
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

صیرفا در جلسیه به عنوان بازدیدکننده و  )زمانی که ورود به عنوان شینونده  ❖

 (شنونده خواهید بود

توانید به راهتی محتوی ، میتنها شینوندهبا کلیک روی گزینه   پس از ورود به سططامانه جلسططات،

 جلسه بشنوید و از جلسه استفاده نمایید.

 

 باید صحبت نمایید(در جلسه )زمانی که  ورود به عنوان گوینده ❖

روی گزینه میکروفون کلیک نمایید و س س چنانچه مرورگر از شما  به سامانه جلسات،  پس از ورود  

و برای بررسطی وعطعیت تایید خود، میتوانید روی آیکون مجوز میکروفون خواسطت، آن را تایید کرده  

 خورده باشد قفل کنار نوار آدرس، در مرورگر کروم کلیک نمایید و مشاهده نمایید که تیک

 

1 

2 
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 های فعال سیستم خود توانید از بین میکروفونبه درستی کار نکند، میمیکروفون شما چنانچه 

 

 

شود. این تجهیزات بستگی به موارد نصب شده در رایانه س س لیست تجهیزات شما  نمای  داده می

 تواند در هر سیستم متفاوت باشد شما دارد و می

 

 

فون خود بر روی آیکون میکروفون وکردن میکر  روشططنجهت    میکروفون :  روشین کردن ✓

 .نماییدکلیک   صفحه های ب   پاییندر دکمه
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

  :فعال کردن دوربین ❖

بر روی آیکون دوربین که با کادر زرد رنگ مشط   شطده  دوربیندر صطورت تمایل به فعال کردن  

 است کلیک کنید

 
 

دوربین مدنظر را انت اب نمایید. س س های فعال،  از بین دوربین  شودای که باز میس س در پنجره

مند چنانچه عالقهتوانید کیفیت دوربین خود را متناسب با سرعت اینترنت خود انت اب نمایید.  می

های ممکن یکی را انت اب توانید از بین گزینهمحو نمایید، میخود را  زمینه دوربین بودید تا پس

 کلیک کنید.گذاری آغاز اشتراکنه  کنید. س س روی گزی

 

1 

2 
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

  اشتراک گذاری صفحه نمایش : ❖

بر روی آیکون   (share screenنمایش )اشییتراک گذاشییتن صییفحه در صططورت تمایل به 

 نمایشگر که با کادر زرد رنگ مش   شده است کلیک کنید

 
 

کند تا مکانی که باید برای ما درخواسطت میشطود که از شطای باز میدرمرورگر کروم، سط س پنجره

توانید برای سطادگی روی گزینه کاربران آنالین به اشطتراک گذاشطته شطود را انت اب کنید. شطما می

Entire Screen  سط س روی   گذاری کل صطفحه نمای  کلیک کنید.به معنای اشطتراک  (1)گام

 کلیک نمایید   (2)گام   Shareگزینه  

 

1 

2 



 

  

 سامانه هوشمند مدیریت جلسات فراروم www.FaraRoom.ir 02128424601مرکز تماس فراروم  

9 

 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 بارگذاری فایل ارائه ❖

 بطا کلیطک بر روی ایکون   یبارگذار  را خود  ارائه  لیفا  دیتوانیم  هاارائه تیریمد  نهیگز  انت اب  و

  ها شطنیم یان روش  نیا  با باشطد،یم  شطنیم یان  یدارا شطما  لیفا  چنانچه  که  دیباشط  داشطته دقت.  دیکن

  اسططتفاده    ینما صططفحه  اشططتراک نهیگز  از  هاشططنیم یان  ینما  یبرا و  شططد ن واهند  داده  ینما

 .دیینما

  PDFها، حتما فایل با فرمت ها و طرحریختن فونتهمبه جهت عدم بهشیود که توصییه می

 بارگذاری نمایید.

 

 ند یفرا  تا  دیکن  کیکل  یبارگذار  دکمه   ی رو  خود،   pdf  لیفا  Drag&Drop  ای  و  لیفا  انت اب  از  پس

 شرفرض یپ  صورت   به  لی فا  ،یبارگذار  ندیفرا  شدن  تمام  از  پس.  شود  شروع  لیفا  یبارگذار  ای  آپلود

 را  صفحات   هیکل  بار  کی   صفحات،  همه   شدن  لود  جهت  به  شودیم   هیتوص.  شد  خواهد   داده   ینما

  export  هتما   بود،...    ا ی  فونت  در   یمشکل  چنانچه.  باشد  شده  آپلود  درست  زیچهمه  که  د یینما  مرور

 متداول   ی هاتیسا  از   دی توانیم  بود،   م یهج  شما   pdf  چنانچه .  دیباش  داشته  خود   ارائه  لیفا  از  ح یصح

1 

2 
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 ک ایرانتیراهنمای کنفرانس ملی انفورما

 جهت   شده   فشرده   نس ه  از   و   د یینما  استفاده   compress pdf  ا ی  یساز   فشرده  جهت   نیآنال

 .دیباش  داشته  لیفا   آپلود  در  ی شتریب  سرعت  که  دیکن  استفاده  آپلود

 

 

 

 فراروم مدیریت هوشمند جلسات مجازی بنیان دانشسامانه 

 ها، مدارس ها، دانشگاهها، سازمانهای آموزشی و سازمانی مناسب برای ارگان نس ه دارای 

 ان متناسب با نیاز کاربر سازیو قابلیت ش صی  های مبتنی بر مصرف و منعطف و همچنین نس ه 
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