
 اریانیانآکادمی مجازی  
www.elearnever.com 



 آکادمی مجازی اریانیان

 

 (webex)مجازی کالس سامانه از استفاده راهنمای
 

 : همراه تلفن برای افزار نرم نصب

 

  را افزار نرم و جستجو را webex کلمه بازار کافه افزار نرم در اندروید های گوشی با اتصال برای
  و دانلود را آن و استفاده app store افزار نرم از  apple های گوشی از اتصال برای و .نمایید نصب
 .نمایید نصب

 

 .باشد می ها کالس در شرکت برای اصلی ملزومات از هدفون و میکروفن : توجه
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 : همراه تلفن  با  مجازی کالس به ورود
 

  Invitation to WebEx meeting: Test 1  موضوع با دعوتنامه ایمیل یک کالس هر شروع از قبل
  کردن باز از بعد (شوید کالس وارد میتوانید شده تعیین ساعت در فقط)گردد می ارسال شما برای

  کالس نام که است ذکر به الزم) .کنید کلیک Join دکمه روی بر بایست می سامانه به ورود برای ایمیل،
  ( Test1 :مثال عنوان به میگردد قید مربوطه
 .نمایید انتخاب را Allow گزینه .شود می باز پیغامی
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 : همراه تلفن  با  مجازی کالس به ورود
 

  است گوشی شکل که آیکونی روی کالس صفحه شدن باز از بعد .شود می طی ورود مراحل شکل مطابق
 .دهید انجام عکس مطابق را مراحل و کنید کلیک
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 :کنید می مشاهده زیر های عکس در را مختلف های قسمت

 

 

 

 

 

 

www.elearnever.com  1395ویرایش  



 آکادمی مجازی اریانیان

 

 : تاپ لپ روی بر افزار نرم نصب
 

  را زیر افزار نرم ابتدا سمینار از استفاده و ورود جهت را webex افزار نرم ابتدا اقدامی هر از قبل
 .فرمایید نصب و دانلود زیر های لینک از خود مرورگر نوع اساس بر

 

IE  :https://meetingsln.webex.com/client/T30L/webex11.msi 

Firefox or Chrome  :https://meetingsln.webex.com/client/T30L/webex11.msi 

Mac  :
https://meetingsln.webex.com/client/T30L/mac/intel/cisco_webex_meeting_application.d

mg 

 

  خود Desktop یا و Start منو در افزار نرم آیکون دنبال به نصب از پس گردد می آوری یاد
 صبر دعوتنامه ارسال تا کالس به ورود برای . است شده نصب شما سیستم روی بر افزار نرم.نگردید
 .نمایید

 

 .کنید استفاده  ADSL سرعت پر خطوط از حتما تصویر، و صدا امکانات از استفاده برای :توجه
 .باشد می ها کالس در شرکت برای اصلی ملزومات از هدفون و میکروفن همچنین
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 : تاپ لپ با  مجازی کالس به ورود
 

  ورود فنی مراحل تا دهید اجازه افزار نرم به باید شوید می وارد مجازی کالس به بار اولین برای وقتی
 . دهد انجام را کالس به

  Invitation to WebEx meeting: Test 1  موضوع با دعوتنامه ایمیل یک کالس هر شروع از قبل
  کردن باز از بعد (شوید کالس وارد میتوانید شده تعیین ساعت در فقط)گردد می ارسال شما برای

  کالس نام که است ذکر به الزم) .کنید کلیک Join دکمه روی بر بایست می سامانه به ورود برای ایمیل،
 ( Test1 :مثال عنوان به میگردد قید مربوطه
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 آکادمی مجازی اریانیان

 
 

 

  خود Email address و your name (خانوادگی نام و نام)باید قسمت آن در که میشوید ای صفحه وارد
   بزنید را Join دکمه و نمائید وارد را

  این میگذرد کالس به ورود برای که زمانی مدت اینترنت سرعت به توجه با فرایند، این اجرای از بعد
 گردد می مشاهده صفحه
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 می .کرد خواهید مالحظه را زیر شکل با مطابق محیطی و شد خواهید مجازی کالس وارد شما مدتی بعداز
 .ببندید را شد خواهد باز سامانه به ورود بدو در که Volume پنجره توانید

  شده مشخص قرمز دایره با که را Call Using Copmuter گزینه صدا سیستم یه اتصال برای :توجه
 . شد خواهید متصل کالس صوتی سیستم به لحظه چند از بعد .بزنید
  مشاهده     آیکون اسمتان کنار باید حتما خود هدست و میکروفن اتصال از اطمینان برای : مهم تذکر
 .گردد
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 آکادمی مجازی اریانیان
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

  می مالحظه را شود می گذاشته اشتراک به استاد توسط که ... یا و PDF یا  Powerpoint :1 قسمت
 .فرمایید

 

 Elearnever اینجا در .کرد خواهید مالحظه را خود استاد همچنین و آنالین افراد تعداد :2 قسمت

Academy  عبارتی به یا و استاد عنوان به Host (کالس کننده اداره) است شده معرفی. 
 

  پنجره که باشید داشته توجه .نمایید ارسال و نموده تایپ را خود های پیام توانید می شما : 3 قسمت
Chat روی بر فرض پیش طور به eLearnever (Host & Presenter) بدان این .است شده تنظیم  

  تمایل چنانچه .رفت خواهد مربوطه استاد برای تنها کنید تایپ قسمت این در که پیامی هر که معناست
 Send زبانه از ببینند کالس در حاضر دانشجویان تمام نیز و استاد را شما های پیام که باشید داشته

to، گزینه Everyone کالس در که خاصی فرد برای پیام فرستادن به تمایل چنانچه و کنید انتخاب را  
  دیدن به قادر دیگران صورت این در .کنید کلیک فرد آن اسم روی بر است کافی دارید، است حاضر
  شکل با مطابق  Chatانتخاب و خود های کالسی هم نام روی بر کلیک راست با .بود نخواهند شما پیام
  .باشید داشته اختصاصی گفتگوی نظر مورد شخص با توانید می ، زیر

  نشان میکروفن روی کردن صحبت به نیاز عدم صورت در لطفا باند پهنای اشغال از جلوگیری برای 
  کالس بهتر چه هر ارائه برای همچنین .شود Mute میکروفن تا کنید کلیک راست تصویر در شده داده

 .نکنید روشن نیز را خود Webcam لطفا ها
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 آکادمی مجازی اریانیان

 

 
   : خروج

 

 

  End Meeting گزینه روی بر دارد قرار صفحه باالی در که Quick Start  قسمت در توانید می
 .کنید انتخاب را  End Meeting گزینه File منوی از یا و کنید کلیک (راست سمت صفحه پایین)
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 آکادمی مجازی اریانیان

 :آکادمی تاریخچه و معرفی

 

  جهانی برنامه از بخشی عنوان به ایرانیان، مجازی آموزش مرکز    
  نمودن همیشگی با توسعه، حال در کشورهای در دانش گسترش
  و کار شرایط بهبود الکترونیکی، ابزارهای انواع طریق از آموزش
  الکترونیکی آموزش .است داده قرار هدف را مردم زندگی
  بر در را ابزارها از وسیعی گستره و شود نمی اینترنت به محدود

  از بسیاری حذف مفهوم به آموزش نمودن همیشگی .گیرد می
  الکترونیکی آموزش از تنها که مکانیست و زمانی محدودیتهای

  آکادمی کار و کسب مدل این 88 سال در .رود می انتظار
 برنده اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت سوی از را اینترنتی

 .نمود ملی برگزیده آفرین کار عنوان
  و اجتماعی تامین و رفاه کار، وزارت حمایت با 1390 سال در 

  مجازی آموزش مرکز اولین مجوز ای، حرفه و فنی آموزش سازمان
 به ایرانیان مجازی آموزش مرکز عنوان با ایران ای حرفه و فنی

   .گردید اعطا آکادمی
  مجازی آموزش فعال ایرانی برند تنها اکنون ایرانیان آکادمی

 .باشد می مختلف کشورهای در ایران
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Achievements 
 جوائز و دستاوردهای ملی و بین المللی آکادمی مجازی ایرانیان



 آکادمی مجازی اریانیان

 

 ایرانیان دستاوردهای مهمترین

 

مالزی، دولت اطالعات فناوری کوریدور سوپر در عضویت MSC حوزه در eLearning Solutions 

موبایلی و مجازی آموزش بخش در ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای حکمت طرح رسمی همکار 

و آنالین آموزش های دوره کننده برگزار تنها و اولین mLearning افغانستان کشور در مدت کوتاه و مدت بلند 
و آنالین آموزش های دوره کننده برگزار تنها و اولین mLearning کردستان کشور در مدت کوتاه و مدت بلند 

 عراق

ابری رایانش فناوری اساس بر کشور آنالین آموزش داده مرکز اولین اندازی راه 

پروژه اجرای eLOG ملی رسمی برنامه اولین یا mLearning همراه تلفن ساختهای زیر به آموزش توسعه برای 
  آنالین آموزش با مرتبط سرویسهای انواع ارائه برای Windows Phone و iOS ،اندروید بر مبتنی هوشمند

پروژه اجرای eLOGbox  وMBA Cafe  تلفنهای طریق از آنالین آموزشی منابع به دسترسی افزایش هدف با 
 iOS بر مبتنی هوشمند همراه

قالب در آموزشی محتوای عنوان 100 از بیش تولید مجری mLearning اندروید عامل سیستم برای 

و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان برای کشور دستی صنایع و سنتی هنرهای اینترنتی آموزش اولین مجری 
 (www.isfahancht.ir) اصفهان استان گردشگری

آموزشی اینترنتی تلوزیون پروژه مجری eLearnix (www.elearnix.com) 

1.کوثر رصدخانه همکاری با کیهان آنالین مشاهده کارت اجرای و طراحی (www.universealive.com) 

استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان برای "میراث سالم" همراه تلفن تحت سامانه مجری 
 (www.isfahancht.ir) اصفهان

یزد فناوری پارک برتر های ایده جشنواره از نامه گواهی اخذ با (فینیکس) دور راه از رصدخانه پروژه مجری 
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 آکادمی مجازی اریانیان

 ایرانیان های گواهینامه و جوایز
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 المللیتقدیر کمیته بین 
  100برگزار کننده برنامه 

 ساعت نجوم

تقدیر رسمی کمیته 
بین المللی سال جهانی 

نجوم برای همکاری 
رسمی در برنامه شبهای 

 گالیله ای

 

تندیس مدیر موفق ملی 
در عرصه جهان اسالم از 

اجالس بین المللی 
مدیریت و فرصتهای 

 (1388)سرمایه گذاری
 

لوح تقدیر و تندیس 
وزارت کار و امور اجتماعی 

برای کسب عنوان 
برگزیده ملی  کارآفرین
 (1388)سال

 YTLبرنده مسابقه 
مالزی برای ارائه 

در  نوآورانه  طرح
آموزش آنالین از طریق 
شبکه نسل چهار تلفن 

 (1390)همراه 

گواهینامه جشنواره ایده 
های برتر پارک فناوری 
یزد برای اجرای طرح 

رصدخانه کنترل از راه 
 (1384)دور 

عضو رسمی سوپر 
فناوری  کوریدور

 اطالعات دولت مالزی

مجوز سازمان آموزش 
  کشور ایو حرفه  فنی
آموزش  مرکز اولین برای

 (1390) ایران مجازی
 

لوح تقدیر و تندیس برای 
رتبه اول جشنواره 
محتوای الکترونیکی 

سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان برای تولید 

محتوای آموزشی 
 (1383)الکترونیکی 

تقدیرنامه سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 
استان اصفهان برای راه 

اندازی اولین سامانه 
آموزش اینترنتی 

هنرهای سنتی و صنایع 
 (1392)دستی کشور 



 آکادمی مجازی اریانیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

www.elearnever.com  1395ویرایش  

 Essenگواهینامه دانشگاه 
آلمان برای موفقیت در 
پروژه پخش آنالین گذر  

 (1384)زهره 
 

تقدیر نامه منتخب  
 المللیجشنواره بین  ملی

 خوارزمی

 المللیدانشگاه بین  تقدیر
برای مشارکت در   - چابهار

 کنفرانس مدیریت استراتژیک

تقدیرنامه سازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان 

برای نرم افزار تلفن همراه 
 (1385) "سالم میراث"

انجمن اسالمی  تقدیر
معلولین تبریز برای 

مشارکت در کنفرانس 
MBA 

  پروررشسازمان ملی  تقدیر
برای  -استعدادهای درخشان

پشتیبانی علمی از تیم  
پژوهشی این مرکز در برنامه 

 VT20014 المللیبین 

 

، کارآفرینیبرگزیده کنفرانس 
 خالقیت

 

سازمان دانش آموزش  تقدیر
 جمهوری اسالمی ایران

 



 آکادمی مجازی اریانیان

 

 ایرانیان تیم استراتژیک مشتریان و همکاران
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فناوری  کوریدورسوپر 
 اطالعات دولت مالزی

eLearnEver مرکز تحقیقات  سوئد
 استراتژیک توسعه

World Wide Science  
 مالزی

سازمان میراث  
فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 
 استان اصفهان

وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان آموزش فنی و  ایران ایز انیستیتو
 حرفه ای کشور

سازمان بنادر و 
 دریانوردی کشور

مرکز تحقیقات 
دانشگاه  بیوسنسور

 علوم پزشکی اصفهان



 آکادمی مجازی اریانیان

 ایرانیان مجازی آکادمی المللی بین و ملی بزرگ دستاوردهای
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رصدخانه   المللیافتتاح برنامه بین 
آنالین آکادمی با حضور مقامات  
ارشد اتاق بازرگانی و روسای 

 1387زمستان  -دانشگاهها 

برگزاری کنفرانس مشترک 
ویدئویی با خانم انوشه 

انصاری اولین زن فضانورد 
 1387تابستان  -ایرانی 

افتتاح اولین مرکز آموزش 
مجازی هنرهای سنتی و 

صنایع دستی توسط معاون  
تابستان   -رئیس جمهور 
1387 

از خودرو مینی   رونمائی
دانشگاه صنعتی   باجا

اصفهان، اعزامی به مسابقات  
آفریقای جنوبی که با  
حمایت مالی آکادمی  

زمستان  -ساخته شده بود 
1385 

بازدید معاون اول رئیس  
جمهور از برنامه راهبردی 

آموزش الکترونیکی و  
 -دیپلوماسی عمومی آکادمی 

 1384تابستان 

طرح حکمت )امید  نوآورانطرح 
 (نیروهای مسلح

MBA Cafe   یک نرم افزار
مدیریتی قابل نصب بر روی 

تلفنهای همراه و تبلت 
 اندرویدی

آموزش  المللیپروژه بین 
مجازی کودکان کار  

 دانشجویان آکادمی ایرانیان

از نسل  رونمائیمراسم ملی 
جدید دوره های آموزش 

بهار   -مجازی صنایع دستی 
1392 

رویا محبوب : مجله تایم
دانشجوی 

آکادمی، یکی از  MBA دوره
 2013انسان تاثیر گذار  100



 آکادمی مجازی اریانیان

 :بگیرید تماس ما با

 

 407 واحد ،4 طبقه کاویان، مجتمع باال، چهارباغ ابتدای آزادی، میدان اصفهان، :مرکزی دفتر
 031-36286177 و 031-36244053 :تلفن

 www.elearnever.com :سایت وب

 info@elearnever.com :ایمیل

 :اجتماعی های شبکه

Telegram.me/iranianacademy 

Facebook.com/elearnever 

Instagram.com/iranianacademy 
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