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اپلیکیشن  Zoomچیست ؟
اپلیکیشن  Zoomبستری برای برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس ،صدا کنفرانس ،وبینار
(سمینار آنالین) ،ضبط ویدئو ها و صداها و چت آنالین است .

جلسه زوم

جلسه زوم در واقع اساس اپلیکیشن  Zoomاست  .این قابلیت برای برگزاری ویدئو کنفرانس
استفاده می شود که به شرکت کنندگان راه دور اجازه می دهد که بدون دردسر به جلسات بپیوندند
؛ از آنجایی که برای شرکت در این جلسات نیازی به حساب کاربری ندارید و در صورتی که میزبان
جلسه اجازه حضور در جلسه را به شما بدهد می توانید در جلسه شرکت کنید .
شرکت کنندگان برای برگزاری ویدئو کنفرانس با استفاده از  Zoom meetingمی توانند از وب کم
یا دوربین های ویدئو کنفرانس و همچنین دوربین موبایل استفاده کنند .تصویری که در باال می
بینید استفاده از این ویژگی برای برگزاری یک جلسه  4نفره است .

انتخاب صحیح برنامه اشتراک برنامه
اپلیکیشن  Zoomچهار حالت دارد :
 -1رایگان ( ) Free
با زوم رایگان هر تعداد جلسه که بخواهید می توانید برگزار کنید ؛ اما اگر چند شرکت کننده داشته
باشید  ،راس  40دقیقه جلسه بسته خواهد شد ( حداکثر تعداد افراد شرکت کننده در هر جلسه
 100نفر خواهد بود )  .کاربران امکان ضبط جلسات را بر روی دستگاه خود خواهند داشت .
 -2حرفه ای ( ) Pro
هزینه اشتراک ماهانه آن  14.99دالر است .به میزبان اجازه می دهد یک  IDداشته باشد تا بتواند
جلسات را روی فضای ابری نیز ذخیره کند ( حجم فضای ابری در دسترس (  ) cloudیک گیگابایت
است )  .در این حالت محدودیت زمانی  40دقیقه ای وجود ندارد و جلسات شما تا حداکثر  24ساعت
می تواند طول بکشد .
 -3کاری ( ) Business
هزینه اشتراک آن ماهانه  19.99دالر است .به شرکت ها اجازه می دهد جلساتشان را برند سازی
کنند و آدرس  URLمخصوص نام شرکت را داشته باشند  .همچنین پشتیبانی اختصاصی مشتری
برای آن ها فراهم خواهد شد  .یک نسخه از جلسات نیز در فضای ابری ذخیره می شود  .در این
نسخه امکان حضور  300نفر به صورت همزمان در جلسات وجود دارد .
 -4پروژه ای ( ) Enterprise
حالت پروژه ای اپلیکیشن  Zoomبرای شرکت هایی مناسب است که بیش از  1000کارمند داشته
باشند  .در این حالت محدودیتی برای ضبط جلسات در فضای ابری وجود ندارد .شامل مدیریت
مشتری ها و تخفیف در وبینار و  Zoom Roomنیز میشود  .هزینه اشتراک ماهانه آن  19.99دالر
خواهد بود  .تعداد افرادی که همزمان می توانند در جلسات شرکت داشته باشند در نسخه
 500 Enterpriseنفر و در نسخه  1000 Enterprise Proنفر خواهد بود .

دانلود اپلیکیشن Zoom
آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن زوم در ادامه آورده شده است  .اگر بخواهید از حالت رایگان
استفاده کنید  ،می توانید با ایمیل خود وارد شوید  .اگر هم می خواهید از حالت های دیگر
اپلیکیشن (حرفه ای ،کاری و پروژه ای) استفاده کنید ،میزبان جلسه لینک دعوت را برای شما می
فرستند .
تعیین زمان و ایجاد یک جلسه با Zoom
این کار را می توانید هم با تقویم انجام دهید و هم با خود اپلیکیشن  . Zoomبرای اینکار کافی
است با کلیک بر  New Meetingیا  Schedule Meetingترتیب یک جلسه کاری را بدهید یا
یک جلسه برای چند روز دیگر رزرو کنید.
در مرحله بعد می توانید جزئیات جلسه را ویرایش کنید  .برای مثال  ،می توانید برای آن نامی
انتخاب کنید ،رمز بگذارید و تقویم مورد نظرتان را هم انتخاب کنید .

سفارشی کردن تنظیمات
می توانید هر تنظیماتی که می خواهید ذخیره کنید تا برای همه جلسات  Zoomاعمال شود .

برخی از تنظیمات مهمی که برای تصویر می توان انجام داد دو مورد زیر است :
 -1قطع کردن تصویر مخاطب به هنگام ورود به یک جلسه ( تا به اشتباه تصویر مخاطب در جلسه
نمایش داده نشود و در صورت نیاز مخاطب بعدا تصویر خود را به اشتراک بگذارد )
Touch up my appearance -2

اگر صحبت نمی کنید  ،خود را بی صدا کنید
این یک اصل مهم در کنفرانس های ویدئویی و جلسات دور کاری است که معموال فراموش میشود.
پس اگر شما صحبت نمی کنید  ،خود را روی حالت بی صدا قرار دهید تا صداهای اضافی حذف
شوند  .حتی می توانید از بخش تنظیمات حالت بی صدای اتوماتیک را روش کنید تا هر وقت که
وارد جلسه ویدئویی شدید به صورت خودکار روشن شود و هر موقع هم که الزم بود صحبت کنید،
تنها با یک کلیک از حالت بی صدا خارج شوید .

ضبط جلسات مهم
می توانید خیلی راحت جلساتی که می خواهید را ضبط کنید تا بعدا دوباره نگاه کنید یا برای
دیگران بفرستید  .برای ضبط ویدئو ها می توانید هم از فضای ذخیره سازی کامپیوتر تان استفاده
کنید و هم از فضای ابری خود اپلیکیشن  .روش ضبط در تصویر پایین نشان داده شده است .

جلسات برگزار شده در زوم را از نظر شرایط ورود کاربرانی که می خواهند در جلسات شرکت کنند
مدیریت کنید ( این تنظیمات را باید از منو  Advanced featuresدر قسمت Preferences
انتخاب کنید )
 -1برای جلسات زوم خود  passwordتعیین کنید .
زمانی که از قابلیت  scheduleاستفاده می کنید در بخش  passwordمی توانند برای جلسه خود
رمز عبور تعیین کنید  .و افرادی که می خواهند در جلسه شرکت کنند باید پیش از ورود به جلسه

مورد نظر رمز عبور را وارد کنند .
 -2از ویژگی اتاق انتظار  zoomاستفاده کنید
ویژگی اتاق انتظار به میزبان جلسات اجازه می دهد که به شرکت کننده گان به صورت تک تک و
یا دسته جمعی اجازه حضور در جلسه را بدهد  .زمانی که از قابلیت  scheduleاستفاده می کنید
در بخش تنظیمات پیشرفته (  ) Advanced Optionsباید گزینه  Enable Waiting Roomرا
فعال کنید .

 -3قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش (  ) Share Screenرا برای شرکت کننده گان در
جلسه محدود کنید .
زمانی که جلسه شما آغاز شده باشد می توانید بر روی فلش کنار گزینه  Share Screenکلیک
کنید و در بخش تنظیمات پیشرفته به کسانی که می توانند صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارند
را تنظیم کنید .

 -4جلسات را قفل کنید
بعد از شروع شدن جلسه و حضور تمامی شرکت کننده ها شما می توانید جلسه را قفل کنید که
این تنظیم اجازه ورود افراد جدید به جلسه را نمی دهد .

برخی از امکانات نرم افزار : Zoom
 -1برقراری جلسات با کیفیت ویدئو  ) 720p ( HDو صدای HD
 ( Active speaker view -2به این صورت که به طور خودکار نرم افزار شخصی که در حال حاظر
در حال صحبت کردن است را تشخیص می دهد و  video feedرا به صورت خودکار به آن شخص
تغییر می دهد )

 -3امکان نمایش تصویر  25از شرکت کننده گان به صورت همزمان

 -4امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش شرکت کننده گان به صورت همزمان

 ( Virtual Background -5به این صورت که پس زمینه تصویر شخص به صورت کامپیوتری به
تصویری تغییر می کند تا محیط اتاق شرکت کننده گان باعث حواس پرتی دیگران نشود )

Waiting Room -6
 -7امکان ضبط جلسات برای تمامی شرکت کننده گان
 ( Raise hand -8شرکت کننده گان برای شرکت در بحث می توانند از میزبان جلسه اجازه گرفته
و در بحث مشارکت داشته باشند )
 ( Breakout Rooms -9میزبان جلسه می تواند شرکت کننده گان را به چند گروه مجزا تقسیم
کند تا به صورت مجزا از یکدیگر در مورد موضوعی بحث و مشارکت داشته باشند ؛ امکان تشکیل
 50گروه مجزا به صورت همزمان وجود دارد و نرم افزار به صورت تصادفی می تواند این گروه ها را
تشکیل دهد و یا خود میزبان اعضا ی این گروه ها را تعیین کند )

Group messaging and presence -10
 ( Screen share any iPad/iPhone app -11امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش برای
مخاطبانی که با  iDeviceهم در جلسات شرکت می کنند وجود دارد )

 ( Whiteboarding -12در بخش  screen shareاین قابلیت وجود دارد و شرکت کننده گان و
میزبان می توانند برای توضیح بیشتر موضوعی آن را روی وایت برد توضیح دهند )

آموزش نحوه دور زدن تحریم ها در  ( Windowsثبت نام و استفاده از این اپلیکیشن در ایران
با  IPایران و اینترنت ملی امکان پذیر نیست )
 -1ابتدا وارد  Control Panelشوید .

 -2روی گزینه  Network and sharing centerکلیک کنید .

 -3روی گزینه  Change Adapter Settingsکلیک کنید .

 -4روی شبکه  WIFIیا شبکه  LANکه به آن متصل هستید راست کلیک کنید و سپس
 Propertiesرا انتخاب کنید .

 -5گزینه  Internet Protocol Version 4را انتخاب کنید .

 -6گزینه  Propertiesرا بزنید .

 -7آدرس  178.22.122.100و  185.51.200.2را در بخش های مربوط به  DNSوارد کنید .

 -8گزینه  OKرا بزنید تا تنظیمات ذخیره شوند .

آموزش نحوه دور زدن تحریم ها در IOS
 -1از صفحه خانه  iDeviceخود  ،بخش تنظیمات ( )Settingsرا باز کنید .

 -2وارد تنظیمات وایفای ( )Wi-Fiشده و سپس روی شبکه ی مورد نظر خود بزنید و وارد شوید .

 -3قسمت  Configure DNSرا انتخاب کنید و سپس وارد گزینه ( Manualتنظیمات دستی)
بشوید .

 -4اگر در آن قسمت گزینه ای موجود است روی عالمت – بزنید و همه ی گزینه ها را پاک کنید .
 -5اکنون روی دکمه ی (  ) Add Server +بزنید و نشانی  178.22.122.100و  185.51.200.2را وارد
نمایید .

 -6روی گزینه  Saveدر گوشه سمت راست باال بزنید .

آموزش نحوه دور زدن تحریم ها Mac
 System Preferences -1را باز کنید .
 DNS Servers -2را جستجو کنید و آن را از منوی  Dropdownانتخاب کنید .
 -3روی دکمه  +کلیک کنید و یک سرور  DNSجدید با نشانی  178.22.122.100و 185.51.200.2
ایجاد کنید .

آموزش نحوه دور زدن تحریم ها Android
 -1از صفحه خانه خود  ،بخش تنظیمات ( )Settingsرا باز کنید .

 -2وارد تنظیمات وایفای ( )Wi-Fiشده و سپس انگشت خود را روی شبکه ی مورد نظر خود نگه
دارید و و وارد گزینه  Modify networkشوید .

 -3گزینه ی  advanced optionsرا فعال کنید و گزینه ی  IPرا از حالت  DHCPبه  Staticتغییر
دهید .

 -4در بخش  DNS 1نشانی  178.22.122.100و در بخش  DNS 2نشانی  185.51.200.2را وارد کنید
.

آموزش راه اندازی و شروع استفاده از برنامه ZOOM
 -1ابتدا از طریق لینک زیر وارد سایت نرم افزار  zoomشده و نرم افزار را دانلود کنید .
https://zoom.us/download

 -2طبق تصویر فوق بر روی گزینه دانلود (  ) Meeting for Client zoomکلیک کنید و نرم افزار
را دانلود کنید .
 -3سپس فایل دانلود شده را بر روی  pcخود نصب کنید .
برای استفاده از نرم افزار زوم نسخه اندروید میتوانید نرم افزار را از  Google playو همچنین
نسخه  iOSآن را از  App storeدانلود کنید .

لینک اپ استور https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 :
لینک گوگل پلی :
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
برای ورود به جلسه می توان از لینکی که  Hostارسال می کند استفاده کرد و یا این که با استفاده
از  Meeting IDوارد جلسه شد .
در صورتی که از لینک استفاده می کنید در مروگر خود پیام را مشاهده می کنید که با تایید آن به
نرم افزار منتقل خواهید شد و وارد جلسه مورد نظر می شوید .

در صورتی که از طریق  Meeting IDای می خواهید وارد جلسه بشوید ابتدا وارد نرم افزار zoom
شده و سپس گزینه  joinرا انتخاب می کنید .

در صورتی که از نرم افزار های موبایل  zoomاستفاده کنید نحوه ی ورود مشابه موارد گفته شده
خواهد بود  ( .اندروید در سمت راست و  iOSدر سمت چپ )

برای ساختن جلسات در ابتدا به یک اکانت  zoomنیاز داریم ولی افراد شرکت کننده در جلسات
لزوما نیازی به اکانت زوم برای شرکت در جلسات ندارد و می توانند بدون ساختن اکانت و صرفا با
استفاده از نرم افزار  zoomدر جلسات شرکت کنند .
برای ساختن اکانت  zoomیا می تواند از طریق سایت  zoomثبت نام انجام داد و  sign upکرد و
یا از طریق نرم افزار  zoom؛ که برای راحتی بیشتر می توانند از طریق اکانت  gmailخود ثبت نام
کنید .

برای ساختن جلسات می توان جلسات را از قبل برنامه ریزی کرده تا راس ساعتی مقرر شروع شوند
و یا در لحظه جلسه ای را آغاز کرد .
برای شروع جلسات ابتدا وارد نرم افزار  zoomمی شویم .
برای برنامه ریزی جلسات گزینه  Scheduleرا انتخاب می کنیم و برای شروع جلسات در همان
لحظه گزینه  New Meetingرا انتخاب می کنیم .

برای شروع جلسه با این پیام روبرو می شویم .

که می توانیم جلسه را با ویدیو آغاز کنیم و یا اینکه صرفا از صوت و به اشتراک گذاشتن اسالید ها
و تصاویر استفاده کنیم ( گزینه اول ) .
و می توانیم با  Meeting IDخود جلسه را به اشتراک بگذاریم و یا اینکه لینک جلسه را به اشتراک
بگذاریم .
برای برنامه ریزی جلسه برای بعد با این پیام روبرو می شویم .

که می توانیم تاریخ و ساعت برگزاری جلسه را مشخص کنیم و نحوه ی برقراری ارتباط بین افراد
شرکت کننده در جلسه را هم مشخص کنیم ( صوت و تصویر و یا صرفا صوت )
در قسمت  meetingنرم افزار جلسات آینده را می توانیم مشاهده کنیم .

در قسمت  Chatنرم افزار اساتید با تشکیل گروه هایی می توانند با دانشجو های خود بر بستر نرم
افزار  zoomارتباط برقرار کنند و نیازی به استفاده از نرم افزار های دیگر نباشد .

اسکای روم یک پلتفرم مشابه برای برگزاری جلسات آنالین است که توسط شرکت مهبانگ توسعه
یافته است .

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی – معاونت آموزشی

