باسالم
ضمن عرض خوش آمد گویی به سروران گرامی شرکت کننده در کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی
درعلوم پزشکی خواهشمند است به موارد زیر به منظور استفاده بهتر از امکانات مجازی دقت فرمایید
اولین جلسه کنگره در تاریخ 0312/10/10راس ساعت  0صبح درمکان مجتمع سالن های سینا و صدرا دانشگاه علوم
پزشکی برگزار می گردد .به منظور برگزاری هر چه دقیق تر و بهینه تر  ،سروران گرامی الزم است چندین مورد را رعایت نمایند

الزم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان مجازی در زمان برگزاری کنفرانس تحت وب می بایست رایانه مجهز امکانات زیر
و  headsetمناسب داشته باشند

(لینک آدرس کنفرانس تحت وب (کالس مجازی) .) Link

الزم به ذکر است که برای ورود به درگاه کنفرانس تحت وب برای ثبت نام کنندگان در کنگره به قرار زیر می باشد
آدرس پست الکترونیک ثبت شده در سایت کنگرهUsername:
شماره تلفن همراه ثبت شده در سایت کنگره Password:
همچنین الزم به یادآوری می باشد کاربرانی که در کنگره ثبت نام ننموده اند و فقط می خواهند از اطالعات و مباحث علمی کنگره
استفاده نمایید از طریق درگاه بخش زنده در سایت اصلی کنگره شرکت نمایند و در صورت سوال از سخنران می توان از طریق
آدرس پست الکترونیکی کنگره سواالت خود را ارسال کنند
الف :کمینه پیش نیاز سخت افزاری (رایانه قابل حمل)
Pentium 4 or higher
2 GB or higher
20 GB free space or higher
Headset with MIC
Windows XP SP3 or Windows vista or
Windows 7 or Windows 8
Office 2007
IE8 or Firefox 8 or higher or Chrome 11

CPU
RAM
Hard
Accessories
OS
Office Package
Brower’s

ب :نرم افزار های مورد نیاز (که می بایست بروی رایانه های خود نصب نمایید)
Purpose
Download link
Internet ExplorerFor
اجرای صفحات و برنامه های فلش بروی مرورگرها

Software
Adobe Flash-Player

NO#
1

Mozilla Firefox For
Link

افزونه اجرای  Airبروی مرورگر ها

Link

باز کردن فایل های PDF

Adobe Acrobat Reader

Link

افزونه اجرای کالس مجازی

Adobe Connect Add-in

4

Link

افزونه اجرای فایل های  Silverlightبروی مرورگر

Silverlight

5

Link

مرورگر پیشرفته Firefox

Mozilla Firefox

6

Link

مرورگر  0برای ویندوز های XP SP3

Internet Explorer

7

Link

مرورگر Chrome

Google Chrome

8

Java Runtime

9

QuickTime

10

Team-viewer

11

K-Lite Codec Pack

12

Windows 32bit
Windows 64bit
Link

افزونه اجرای فایل های جاوا بروی مرورگر
افزونه اجرای فایل های پخش زنده

Link

نرم افزاری پشتیبانی آنالین

Link

نرم افزار اضافه کردن کدک های صوت و تصویر

Adobe Air

2
3

ج :آدرس درگاه دسترسی و ارتباط با کارشناسان
درگاه دسترسی به اطالعات و اطالعیه های کنگره
http://elc2013.sums.ac.ir
درگاه کالس مجازی
http://elc2013.vu.sums.ac.ir/elc
درگاه بخش زنده برنامه کنگره (الزم می باشد برای مشاهده تصاویر زنده گارگاه بروی رایانه خود نرم افزار  QuickTimeنصب
نمایید )
http://elc2013.sums.ac.ir
د :تلفن های تماس کارشناسان فنی
رایانامه
bananzadeh@vu.sums.ac.ir
haghdel@vu.sums.ac.ir

شماره تماس
 2492532داخلی 2102
09336373285
 2492532داخلی 2103

سمت
کارشناس سامانه آموزش الکترونیکی-
شبکه
کارشناس سامانه آموزش الکترونیکی-
شبکه

کارشناس
سرکار خانم بنان
زاده

NO#
0

مهندس حق دل

2

info@vu.sums.ac.ir

همکاران همیار دوره

2492532

واحد اطالع رسانی

4

ه :فایل های راهنما
به منظور راهنمایی الکترونیکی کاربران راهنمای کارکردن با چند نرم افزار مهم به قرار زیر می باشد
Team-viewer

Web Conference

Sound Card Help

با تشکر
واحد فنی کنگره
پاییز 10

Web Conference for
Android

