
Zoom 
ԴԱՍԱԽՈՍԻ        ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 

Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այն նախօրոք ներբեռնել համակարգչի մեջ՝ 
սելմելով  հետևյալ հղումի վրա  https://zoom.us/download#room_client  :    

Ներբեռնվող ծրագրի լեզուն կարելի է ընտրել բացվող էջի ներքևում գտնվող Language 
պատուհանից։ 

 

 

 



 

Google chrome բրոուզերի բացված պատուհանում  սեղմել  Download կամ Загрузить 
կոճակը /կախված լեզվից/, այնուհետև Ձեր համակարգչի Downloads թղթապանակում 
գտնել ZoomInstaller ֆայլը  

  

և թողարկել։ Բացվում է հետևյալ պատուհանը` 

 

 

Սեղմել Run կամ Запуск  կոճակը, որից հետո ծրագիրը կտեղադրվի։ 

 

Սկսում ենք աշխատել. 

Start մենյու  All Programs  ZOOM  Start Zoom 

Բացված ZOOM ծրագրի պատուհանից ընտրում ենք Sign In  



Հաջորդ պատուհանում   Enter you email  / Enter your password 

 

Մուտքագրել Zoom-ի լոգինն ու գաղտնաբառը այն խմբի համար, որտեղ այդ ժամին 
դասացուցակով Ձեզ համար դաս է նախատեսված. յուրաքանչյուր խմբի համար 
նախատեսված  լոգինն ու գաղտնաբառը դուք ստացել եք էլ.փոստով: 

Տվյալները մուտքագրելուց  հետո  սեղմել Sing In, կբացվի աշխատանքային դաշտը։ 

 

 

 



Սեղմելով New Meeting  իկոնային կստեղծվի կոնֆերանսը:                                                  

 

Բացված պատուհանում սեղմել Join with Computer Audio կոճակը՝ միանալու 
համակարգչի ձայնային համակարգին։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Պատուհանի ներքևի սահող մենյուի տողում տեսախցիկի նշանի վրա սեղմել՝ որից 
հետո կակտիվանա տեսապատկերը։ 

Տեսապատկերի ներքևում կերևա կոնֆերանսի ղեկավարման վահանակը. 

 

Invite /հրավերք/ –չենք օգտագործի 

Manage Partieipants /կառավարել մասնակիցներին/ - կոճակի վրա սեղմելիս էկրանի 
աջ կողմում հայտնվում է պատուհան՝ մասնակիցների քանակով և անձնական 
տվյալներով,  կրկին սեղմելիս՝ փակվում է: Դասախոսը կարող է այդ պատուհանի 
միջոցով մասնակիցներին ձայն տալ, անջատել ձայնը, հեռացնել կոնֆերասից և այլն։  

Share Screen /ընդհանուր օգտագործման էկրան/ - ցուցադրում է Ձեր համակարգչի 
մոնիտորի էկրանը բոլորի համար:  

Նախօրոք Ձեր համակարգչի էկրանին բացելով Ձեզ անհրաժեշտ նյութը 
/տեքստ, նկար, ֆայլ, պրեզենտացիա և այլն/, Դուք կարող եք այն տեսանելի 
դարձնել մասնակիցների համար։ Կարող եք օգտվել Whiteboard 
գրատախտակից՝ ազատ նյութ գրառելու կամ նկարելու 
հնարավորություններով։ 
 



Անհրաժեշտության դեպքում սեղմում ենք Share Screen-ի վրա, հաջորդ պատուհանում 
ընտրում ցուցադրության համար նախատեսված նյութը և սեղմում էջի ներքևի աջ 
մասում գտնվող Share կոճակի վրա կամ կիրառելով կրկնակի կտտոց: 

 

Ընդհանուրի համար ցուցադրվում է դասախոսի մոնիտորի էկրանը՝ վերևի մասում 
մենյուի սահող տողով: 

 

Այս ռեժիմից դուրս գալու համար սեղմում ենք Stop Share  կոճակի վրա:   

Դասապրոցեսն ավարտել դասացուցակով նախատեսված  ժամին, որպեսզի հաջորդ 
առարկայի դասախոսը կարողանա մուտք գործել ծրագիր։ Ավարտելու համար 
էկրանի ներքևի աջ անկյունում սեղմել  End Meeting  կոճակը։ Բացված պատուհանում  

սեղմել End Meeting for All  / ավարտել բոլոր հանդիպումները/։ 



  Cancel /անտեսել/ - փոփոխությունը կչեղարկի: 

Ամենավերջում դուրս գալ հասցեից  SingnOut: 

 

Օգտակար կարող է լինել տեղադրված «ZOOM հարթակի միջոցով առցանց 
դասընթացների կազմակերպման ուղեցույց» նյութը, որը հասանելի է հետևյալ 
հղումով.                             

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=BaftMwbSYrw 

 

Ցանկացած հարցի կամ տեխնիկական խնդրի դեպքում անմիջապես կապվեք ԵՊՀ ԻՄ 
ՏՀՍԶ բաժնի աշխատակիցների հետ հետևյալ հեռախոսահամարներով. 

094 11 21 01 Տաթևիկ Խաչատրյան 

077 83 07 60 Սուրեն Դանելյան 

  


