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ویندوزتنظیمات اسپیکر و میکروفن در 

.نماییدکلیک نموده و پنجره کنترل پنل را باز استارت، جهت انجام تنظیمات روی دکمه 
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ویندوزتنظیمات اسپیکر در 
.جهت انجام تنظیمات اسپیکر به ترتیب تصاویر نمایش داده شده عمل نمایید

دروی اسپیکر فعال دابل کلیک بفرمایی


را انتخاب کرده سپس در levelsابتدا تب 

.  اسپیکر را افزایش دهیدپنجره باز شده، ولوم 

ال اطمینان حاصل نمایید که آیکون میکروفن فع

نباشدحالت           بوده و در این 
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ویندوزدر میکروفن تنظیمات 
.جهت انجام تنظیمات میکروفن به ترتیب تصاویر نمایش داده شده عمل نمایید



تبابتدا(recording)نماییدانتخابرا
کلیکدابلفعالمیکروفنرویسپس

و ( 100)ولوم میکروفن را در حالت حدااکثر .بفرمایید

قرار  +( 10)ولوم قسمت میکروفن باست را در حالت 

دقت نمایید آیکون اسپیکر در حالت      . دهید

.نباشد
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تنظیمات دسترسی مرورگر گوکل کروم به میکروفن
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❺

میکروفن چنانچه این گزینه در حالت بالک باشد، حتی اگر استاد به شما دسترسی
ه را به این گزین. را اعطا بفرمایند شما آیکون میکروفن را در کالس نخواهید دید

امی در این صورت به محض ورود به کالس پیغ. صورت تصویر زیر تغییر دهید
.مبنی بر درخواست مجوز جهت دسترسی به میکروفن مشاهده خواهد نمود

تنظیمات دسترسی مرورگر گوکل کروم به میکروفن



جهتکروممرورگربهAllowگزینهانتخاببا

در.دادخواهیددسترسیمیکروفنازاستفاده

ودهنموکلیکمیکروفنآیکونرویبعدمرحله

.بفرماییدصحبت

خابانترابالکگزینهاشتباهبهچنانچه:توجه

siteبخشدرمجدداتوانیدمیکردید settings

ازمجمیکروفنبهرامهرطلوعسامانهدسترسی

(بعدصفحهتصاویرطبق).نمایید

تنظیمات دسترسی مرورگر گوکل کروم به میکروفن
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جهتکروممرورگربهAllowگزینهانتخاببا
رد.دادخواهیددسترسیمیکروفنازاستفاده

ودهنمکلیکمیکروفنآیکونرویبعدمرحله
.بفرماییدصحبتو

siteبخشواردمجددامروارید،آموزشسامانهبهمیکروفندسترسیمجوزاعطایجهت settingsنماییدعملزیرتصاویرمطابقوشده.



را انتخاب نمایید Allow گزینه
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(سیستم عامل اندروید)تلفن همراه میکروفن و وب کم درتنظیمات 

به منظور انجام تنظیمات میکروفن، . گوگل کروم جهت شرکت در کالس استفاده نماییدتوصیه می شود حتما از برنامه

.خود شویدتنظیمات تلفن همراهابتدا وارد بخش 
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بخش اول
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نمیکروفدسترسیگزینهانتخاببانهایتدر

دربودخواهیدقادراست،مجازبرنامهاینبرای

.یدنمایاستفادهمیکروفنازکرومگوکلبرنامه

کموببهدسترسیاعطایجهترامراحلهمین

.بفرماییدتکرارنیز
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بخش دوم
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❺

❻

❼

چنانچههه بههه اشههتباه   : توجههه
میکههروفن را موههدود نمودیههد، 

نیهد  طبق تصاویر بعدی می توا
مجددا دسترسهی مرورگهر بهه    

.میکروفن را مجاز نمایید

بخش دوم

❽

❾



راه ارتباط با پشتیبانی کالس هاي مجازي

در سامانه آموزش بخش گفتمان متنی 




