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راهنمای اتصال دانشجو به کالس مجازی از طریق کامپیوتر یا لپ تاپ
نیازمندی های اتصال دانشجو به کالس مجازی از طریق کامپیوتر یا لپ تاپ:
نیازمندی های سخت افزاری:
.1

سیستم یا لپ تاپ جهت ارتباط با نرم افزار ها

 .2اینترنت پایدار با سرعت Mbs 2
 .3هدست جهت شنیدن و صحبت در کالس

.4

اطمینان از تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا از طریق نرم افزار آنالین تست صدا و میکروفون

نیازمندی های نرم افزاری:
.1

نصب آخرين نسخه نرم افزار  Adobe Connect Add-inروی رايانه

 .2نصب آخرين نسخه نرم افزارهای مرورگر اينترنتی همچون  Mozilla Firefoxیا  Google Chromeروی رايانه
فایرفاکس برای سیستم عامل های  32و  64بیتی
گوگل کروم برای سیستم عامل های  32بیتی نسخه ٧٧
گوگل کروم برای سیستم عامل های  ۶4بیتی نسخه ٧٧
 .3آخرين نسخه نرم افزار Flash Playerبا توجه به مرورگر شما
فلش پلیر برای سیستم مرورگر اینترنت اکسپلورر
فلش پلیر برای مرورگر فایرفاکس
فلش پلیر برای مرورگر گوگل کروم
 .4نصب نرم افزارهای  Wordو  PowerPointاز مجموعه نرم افزارهای  Microsoft Officeروی رایانه
 .5نصب نرم افزارAdobe Acrobat Reader
 .۶صفحه کلید فارسی ) جهت تایپ درست حر "ی" در کالس .در صورت عدم نصب می بایست به جای حرف "ی" از ""shift + X
استفاده گردد(.
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راهنمای ورود دانشجو به کالس مجازی از طریق کامپیوتر یا لپ تاپ
ابتدا نیاز است مرورگر ،نرم افزار Adobe connectو فلش پلیر مناسب سیستم عامل کامپیوتر شخصی
خود را نصب کنید.
برای دانلود و نصب میتوانید از صفحه قبل استفاده کنید.
مرورگر فایر فاکس را باز کرده و وارد در گاه ورود به ساااا ما نه های آموزش م جازی دانشااا اه وا حد
الکترونیک به ادرس  http://lmsmap.iauec.ac.irشوید (کلیک کنید)
بر روی نقشه ،استان خود را یافته و بر روی آن کلیک کنید.پس از آن واحد مربوطه را انتخاب نماید .


با کلیک بر روی دانش اه خود صفحه ورود به سامانه نمایان می ردد .
شما باید به یکی از روش های گفته شده در زیر وارد پنل کاربری خود شوید.
نکته:1
دانشجویان اتباع باید برای نام کاربری  ،شماره
دانشجویی خود را وارد کنند
و برای رمز عبور رقم آخر شماره دانشجویی خود را
 10بار تکرار کنند.
نکته:2
اگر هر سه روش باال را تست کردید و وارد
نشدید،ابتدا با پرسش از دوستان خود مطمین
شوید واحد شما فعال است.اگر فعال بود با
پشتیبانی دانش اه خود تماس ب یرید.
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پس از ورود به سایت ،درس های شما همانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

نکته: 1
زمان باز شدن کالس مطابق زمان مشخص شده در انتخاب واحد شماست.
یعنی همونی که تو سایت دانش اه دارید...

نکته: 2
زمانی قادر به ورود به کالس هستید که استاد وارد کالس شده باشد و کالس را شروع کرده باشد.

با رعایت نکات باال  ،جهت ورود به کالس بر روی نام درس مورد نظر کلیک کنید .چنین صفحه را خواهید
دید:
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بر روی  Main Classکلیک کنید.
در صفحه جدید (شکل پایین)جهت ورود به کالس درس  ،بر روی دکمه پیوستن به کالس کلیک کنید.

نکته: 1
به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و تسهیل مرور مطالب کالسی توسط دانشجویان گرامی ،کلیه جلسات
کالسهای آنالین ضبط گردیده و از ساعت  2۰الی  ۸صبح قابل دسترسی می باشد .
نکته: 2
الزم به ذکر است ،نمایش صحیح جلسات ضبط شده کالسها ،صرفا بر روی سیستم عامل ویندوز میسر
می باشد .لذا استفاده از گوشی تلفن همراه جهت مشاهده فایلهای مذکور ،پیشنهاد نمی شود.
نکته: 3
در صورتیکه فهرست جلسات ضبط شده کالسها برای شما قابل مشاهده نمی باشد ،ابتدا یکبار بر
روی دکمه " پیوستن به کالس " کلیک نمایید و در مرحله بعد مجددا به همین صفحه بازگردید و با
کلیک بر روی لینک مورد نظر ،جلسه ضبط شده مربوطه را مشاهده نمایید.
در مرحله بعد  ،وارد یک صفحه جدید خواهید شد.
ممکن است مرورگر شما  ،اجازه دسترسی به فلش پلیر بخواهد .با زدن دکمه  Allowاین اجازه صادر
خواهد شد.
سپس وارد کالس خواهید شد .در ادامه به بررسی کالس میپردازیم.
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آغاز كالس در کامپیوتر و لپ تاپ :
پس از اطمینان از فراهم بودن کلیه مقدمات نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای کالس ،به صفحه
اول سامانه مديريت يادگیر ی مراجعه کرده چنانچه کالساای برای شما تعريف شده باشااد ،در صفحه
اصلی ،ذيل درس های من ،روی عنوان کالس مورد نظر در تاريخ مشخص شده کلیک نمايید .پس از آن
روی کد کالس خود بزنید و در صفحه بعد گزينه پیوستن به کالس را زده و وارد کالس شويد.
(چنانچه عالمت ورود ممنوع يا مربع شکل را مشاهده نموديد روی آن کلیک کرده و گزينه Allow
را بزنید)

راهنمای كار با نرم افزار:
در اين صفحه تمام امکانات محیط کالس مجازی موجود می باشد .در تصوير زير نمای کلی اين صفحه
نشان داده شده است:

بخش : 1جهت نمايش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان دانشجويان
بخش2 : 2جهت فعال نمودن اسپیکر
بخش : 3جهت مشاهده تصوير استاد
بخش : 4جهت نمايش لیست حاضرين در کالس
بخش : 5جهت ارتباط نوشتاری بین حاضرين در کالس و استاد
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راهنمای اتصال دانشجو به کالس مجازی از طریق تلفن همراه:
نیازمندی های اتصال دانشجو به کالس مجازی از طریق تلفن همراه:
نیازمندی های نرم افزاری (در صورت شرکت در کالس ها از طریق گوشی با سیستم عمل اندروید)
Cm browser Android .1
FireFox Android .2
Adobe connect Android .3
برای دانلود مستقیم هر کدام کافیست روی آن کلیک کنید یا از استور های نرم افزار(پلی استور یا بازار و  )...نرم افزار
های فوق را دانلود کنید.

نیازمندی های نرم افزاری (در صورت شرکت در کالس ها از طریق گوشی با سیستم ) ios
Aloha Browser .1
Adobe connect IOS .2
برای دانلود هر کدام کافیست روی آن کلیک کنید و از استور نرم افزار های فوق را دانلود کنید.

پس از نصب برنامه ها می توانید از کالس تست جهت اطمینان از تنظیمات انجام شده استفاده
کنید .لذا کافی است به جای ورود به سایت اصلی ) (http://lmsmap.iauec.ac.irوارد سایت
کالس تست دانشجو یعنی ) (http://stc.iauec.ac.ir/studentشوید.

در این صفحه گزینه Guestرا انتخاب کرده و یک نام دلخواه (مثال  )mehrdadرا وارد کنید و
وارد کالس شوید.
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مراحل ورود به کالس همانند ورود با لپ تاپ است
میتوانید مراحل تصویری در صفحات باالتر ببینید.
نکته  :مراحل زیر برای هر دو سیستم عامل مشترک است و فقط تفاوت در نرم افزار های اجرایی
است.
 .1در  iosاز مرورگر  Aloha Browserاستفاده میکنیم.
 .2در اندروید از مرورگر  Cm browser Androidیا  FireFox Androidاستفاده میکنیم

پس از اطمینان از فراهم بودن کلیه مقدمات نرم افزاری بر روی تلفن همراه خود برای اجرای کالس،
به صفحه انتخاب دانش اه در سامانه مديريت يادگیری به نشانی :
http://lmsmap.iauec.ac.ir
رفته و پس از انتخاب شهر و دانش اه خود  ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمايید و سپس وارد
سامانه شويد.
شما باید به یکی از روش های گفته شده در زیر وارد پنل کاربری خود شوید.
نکته:1
دانشجویان اتباع باید برای نام کاربری  ،شماره
دانشجویی خود را وارد کنند
و برای رمز عبور رقم آخر شماره دانشجویی خود را
 10بار تکرار کنند.
نکته:2
اگر هر سه روش باال را تست کردید و وارد
نشدید،ابتدا با پرسش از دوستان خود مطمین
شوید واحد شما فعال است.اگر فعال بود با
پشتیبانی دانش اه خود تماس ب یرید.

چنانچه کالساای برای شما تعريف شده باشااد ،در صفحه اصلی ،ذيل درس های من ،روی عنوان
کالس مورد نظر در تاريخ مشخص شده کلیک نمايید .پس از آن روی کد کالس خود بزنید و در
صفحه بعد گزينه پیوستن به کالس را بزنید.
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پس از زدن گزينه پیوستن به کالس  ،اگر کالس توسط استاد شروع نشده باشد ،خطای

The meeting has not yet started...
نمایش داده میشود .
در این زمان منتظر ورود استاد به کالس و شروع کالس باشید وصفحه را ترک نکنید.
در غیر این صورت همانند تصویر زیر وارد کالس خواهید شد:

بخش : 1جهت نمايش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان دانشجويان
بخش : 2جهت مشاهده تصوير استاد
بخش : 3جهت نمايش لیست حاضرين در کالس و همچنین لیست فایل ها
بخش : 4جهت ارتباط نوشتاری بین حاضرين در کالس و استاد
بخش : 5تنظیمات و منوی خروج از کالس

امیدوارم مفید واقع بشع براتون .به زودی ویدئو آموزشی هم ریکورد میکنم براتون!!
تنتون سالم و انرژی هاتون فول
98/12/2٧

