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 با عرض سالم و احترام

 

ساتید گرامی که در        ضمن قدردانی از ا سفراین،  صیالت تکمیلی مجتمع آموزش عالی ا مدیریت آموزش و تح

کرده اند تا بهترین کیفیت ممکن را ارائه  شدوش کشیده اند و تال  ی را برزاین مدت بار سنگین آموزش مجا 

ضا دارد تا تنمایند،  ساعات بعد از کالس    بمنظور  قا شجویان در  شده،   مطالب آموزش ازبهره مندی دان داده 

 نظورمدین ب ظور ارائه می گردد.د گرامی نسبت به ضبط کالس ها اقدام نمایند که آموزش زیر بدین من  اساتی 

  .لود می باشدیشنهاد می شود که از لینک زیر قابل دانپ Flashback pro 5نرم افزار 

https://soft98.ir/multi-media/675-bb-flashback.html 

ساس توضیحات تنظیمات را   ابتدا نرم افزار ضبط را اجرا نمایید. در صفحه زیر    س از نصب نرم افزار، پ -1 بر ا

 ار دهید.را فش recordانجام داده و کلید 

 

. فایل ه یره شببده با در پایان کالس، ضبببط را اسببتاد کرده و فایل را در مکان مورد نظر ه یره نمایید  -2

 ده با پلیرهای معمولی نمی باشد و باید به یک فایل ویدئویی تبدیل گردد.می باشد و قابل استفا fbrپسوند 

انت ا  ناحیه مورد تصویر برداری   

   
ضبط صدا میکروفن  در حالت تدریس

ضبط صدا سیست   در حالت ارائه دانشجو

اگر هر دوحالت ضبط صدا را روشن می گ ارید، حتما از   نکته
هدفون استفاده نماید تا صدای برگشتی ضبط نشود

https://soft98.ir/multi-media/675-bb-flashback.html


 

 صفحه نمایش کامپیوترضبط تصویر از آموزش 

 

2 

 

شده دبل کلیک کرده      MP4بمنظور ایجاد یک فایل  -3 شجویان، بر روی فایل ه یره  شاهده برای دان قابل م

 اجرا شود.فایل ضبط شده  م صوص، تا با استفاده از پلیر

ید که می توانید با اسبببتفاده از این نرم افزار حتی به ویرایش فایل  ود، افزودن متن توجه داشبببته باشببب -4

 اضافه، شکل و دیگر توضیحات نیز اقدام نمایید و بعبارتی تدوین نمایید.

 د.یمراحل زیر را طی نمای MP4در صورت عدم نیاز به ویرایش، بمنظور ه یره فایل به فرمت  -5
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نمایید. پس از چند دقیقه فیل  مورد نظر ( save) و انت ا  را شببود ه یره فیل   واهید می که مکانی -6

 ش حج  فیل  ضبط شده می باشد.بمنظور کاه 7الی  3شایان هکر است که مراحل  شما آماده است.

ست و این تنها یک          -7 ستک تاد نیز بالمانع ا ضبط از روی د ست که نرم افزارهای دیگر برای  شایان هکر ا

 نرم افزار پیشنهادی است.

 

            پاس فراوان با س

 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی

 


