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  آموزشهاي الكترونيك مركز  

 

  

  

  

   

ضمن عرض تبريك به مناسبت قبولي در دانشگاه سيستان و بلوچستان به شما 
ز شتاقانه چشم انتظار حضور پرنشاط شما دانشجويان عزيدانشجويان گرامي، اگر چه م

در دانشگاه سيستان و بلوچستان هستيم تا مجدد شور و نشاط در ميان دانشگاهيان 
جريان يابد. اما براي حفظ سالمتي شما عزيزان در حال حاضر امكان حضور شما 

يت ويژه امر عزيزان به دليل شيوع ويروس كرونا وجود ندارد.  لذا با توجه به اهم
ها به صورت بر يداتي را برگزاري كالسآموزش، دانشگاه سيستان و بلوچستان تمه

خط فراهم آورده است و همچنين براي آشنايي با نحوه كار با سامانه آموزش يادگيري 
اين كتابچه راهنما توسط مركز آموزشهاي الكتريكي تهيه و تدوين گرديده است، در 

هاي ارتباطي كه در ادامه توضيح داده شده است با ط راهصورت هر گونه اشكال توس
 اين مركز تماس حاصل نماييد.



 

  يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان هاي آموزش  راهنماي كاربري سامانه
  

  آموزشهاي الكترونيك مركز  

 
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  تهيه شده در 

  هاي الكترونيكي دانشگاهمركز آموزش

  

  ١٣٩٩ پاييز



 

  هاي آموزش يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان راهنماي كاربري سامانه
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك 

 

  هرست مطالب ف

 
  ١  .......................................... ................................ ي آموزش  يگروه و كارشناسان گروه ها   رينحوه ارتباط با مد   ١

  ٢  ............................................................ ................................   LMSكار با سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي    ٢

  ٤  ................................................ ................................ ................................ ................................   ورود به سامانه   ٢.١

  ٦  ................................. ................................ ................................ ................................   تنظيم ترجيحات كاربر   ٢.٢

  ٦  .................................... ................................ ................................ ................................   تنظيم ايميل   ٢.٢.١

  ٦  ............................................................... ................................ ................................   تنظيمات تقويم   ٢.٢.٢

  ٧  .............................................................. ................................ ................................   تغيير كلمه عبور   ٢.٢.٣

  ٨  ................................................. ................................   تنظيمات دريافت نوتيفيكيشن در سامانه   ٢.٢.٤

  ٩  ........................................... ................................ ................................ وط به سامانهمرب يليموبا شنيكياپل  ٢.٣

  ١٠  ......................................... ................................ ................................ ................................   ي ارتباط ي راه ها  2.4

  ١٠  ................... ................................ ................................   يبانيپشت  كت يو ت اميارسال پ يراهنما  ٢.٤.١

  ١٢  ................................................. ................................   ي كانال ارتباط ق يارتباط از طر يراهنما  ٢.٤.٢

  ١٥  ................................... ................................ ................................   و تلفن   ليميا قيارتباط از طر   ٢.٤.٣

  ١٦  ......................... ................................ ................................ ................................   در درس   تيفعال يراهنما  ٢.٥

  ١٦  ................................ ................................ ................................ ................................   ورود به درس   ٢.٥.١

  ١٦  ..................................... ................................ ................................   LMSنحوه حركت در سامانه   2.5.2

  ١٧  ............................................................... ................................   درس   يآموزش  يمشاهده محتوا   ٢.٥.٣

  ١٩  .................................. ................................ ................................ ................................   ف يآپلود تكل  ٢.٥.٤

  ٢٤  .................. ................................ ................................ ................................   مشاهده تاالر اعالنات  ٢.٥.٥

  ٢٥  ............................................................ ................................   مشاركت در تاالر پرسش و پاسخ         2.5.6

  ٢٦  ..................................... ................................   اليف، آزمون و ساير فعاليتها مشاهده نمرات تك  ٢.٥.٧

  ٢٦  ..................................... ................................ ................................   مشاهده ليست همكالسي ها   ٢.٥.٨



 

  هاي آموزش يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان راهنماي كاربري سامانه
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك 

 

  ٢٧  ............................................................. ................................ ................................ ................................   م يتقو  ٢.٦

  ٢٩  ................... ................................ ................................ ................................   ز يكوئ ايشركت در امتحان و   ٢.٧

  ٣٤  ..................................................... ................................ ................................   چك ليست امتحان   ٢.٧.١

  ٣٧  .............................................. ................................ ................................ نحوه ورود به كالس برخط زنده  ٢.٨

  ٣٧  ...........................................   ملزومات الزم براي ارتباط صوتي و تصويري در كالس برخط   ٢.٨.١

  ٣٨  ........................................................   نحوه شركت در كالسهاي زنده از طريق ادوب كانكت  ٢.٨.٢

  ٤٦  ....................  adobe connectمشاهده كالسهاي زنده ضبط شده در لينك كالس زنده   ٢.٨.٣

  ٤٧  ......................... ................................ ................................   رفع مشكالت دريافت و ارسال صدا  ٢.٨.٤

  ٥٢  ................................... ................................   ساير امكانات سامانه ادوب كانكت براي كاربران   ٢.٨.٥

  ٥٦  ............................................................... ................................   BigBlueButton  قيرود به كالس از طرو  ٢.٩

  ٦٢  ....................................................   BIG BLUE Buttonمشاهده جلسات ضبط شده از طريق   ٢.٩.١

  ٦٣  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   سواالت متداول :   ٣

  



 

  هاي آموزش يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان راهنماي كاربري سامانه
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك 

 

١ 
 

  آموزشي هاي نحوه ارتباط با مدير گروه و كارشناسان گروه ١
  مطرح نماييم:   دانشجويان جديد الورود   با شماگيري الكترونيكي نكاتي را  سامانه ياد الزم است قبل از ورود به    

امور مرتبط  باشد.  دانشگاه از تعدادي دانشكده تشكيل شده است و هر دانشكده شامل چندين گروه آموزشي مي
هاي  يران گروهمد و  آموزشي    و ارتباط با اساتيد دروس از طريق كارشناسان  ، انتخاب واحد با ارائه دروس شما

گيرد. پس در گام نخست بهتر است ابتدا گروه آموزشي خود را با توجه به رشته قبولي  آموزشي صورت مي 
ويدئوها و فايلهاي راهنمايي كه    .دانشكده و گروه خود مراجعه نماييد حه مرتبط با  خود پيدا كنيد و به صف
شماره تماسهاي  سوال از طريق  گونهدر صورت هر  .ييد مطالعه يفرمامشاهده و باشد را مرتبط با رشته شما مي

با   شده  راه  آموزشيكارشناسان  اعالم  بگيريد.  تماس  سامانهخود  با  شده  اعالم  ارتباطي  آموزش    هايهاي 
ساير سواالت و مشكالت شما در  .  باشد ها ميمرتبط با اين سامانه  فقط جهت پشتيباني مشكالت   الكترونيكي 

ند است در اين خصوص با  تخاب واحد مرتبط با گروه آموزشي شماست، لذا خواهشمخصوص ارائه دروس و ان
  مركز آموزشهاي الكترونيكي تماس نگيريد.  ان كارشناس 

به صفحه مرتبط  ، قبولي خود با توجه به رشته بهتر است تا با مراجعه به سايت دانشگاه گام نخست بنابراين در
     اييد:آموزشي خود مراجعه نم گروه با دانشكده و 

  . را وارد نماييد    www.usb.ac.irسايت دانشگاه سيستان و بلوچستان  آدرس  -١

 

هاي ارتباطي با آنها  هاي آموزشي و راهجهت آشنايي با رشته تحصيلي، مدير گروه، كارشناسان گروه -٢
  ها كليك نموده و دانشكده مورد نظر خود را انتخاب نماييد.دانشكدهروي  بر 
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گونه مشكالت آموزشي و مشكالت سيستم  ي كالس، ساعات كالس و هر نحوه برگزار   جهت اطالع از -٣
 قرار نماييد.آموزشي گلستان با كارشناسان مربوط به هر رشته ارتباط بر

كه در آنها از قبل جلسات    با مراجعه به سامانه آموزش الكترونيكي ممكن است با دروسي مواجه شويد  -۴
روسي هستند كه از دانشجويان ورودي سالهاي قبل، در آنها  كالس تشكيل شده است، اين دروس د

يمسال تحصيلي بوده است آغاز شده است.  نشهريور ماه كه شروع    ٢٢ت نام بودند لذا آموزش از  ثب
خواهند خواست تا سريعتر طبق زمانبندي    گيرند و از شماشرايط شما را در نظر مياساتيد محترم  

 كنيد.   ار داده شده است را دنبالطالب آموزشي كه در درس قرمشخص م 

محور يادگيري است و   ،به آن توجه داشته باشيد در آموزش الكترونيكي دانشجونكته مهمي كه بايد   -۵
 بگيريد. او مطالب را فربايد خودتان مديريت كنيد تا محتواهاي آموزشي را با دقت مشاهده كنيد 

  LMS  الكترونيكيمديريت يادگيري  كار با سامانه  ٢
مراجعه    https://golestan.usb.ac.ir يد الورود ابتدا بايستي در سامانه آموزشي دانشگاه به آدرس  يان جد دانشجو

فايل  و مطابق  ، با شماره داوطلبي به عنوان نام كاربري و كدملي به عنوان كلمه عبور وارد سامانه شوند  كنند 
پس از بررسي مدارك توسط كارشناسان   ل پذيرش خود را كامل نموده. حته (شكل زير) مراراهنماي قرار گرف
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ريزي  شود و سپس براساس برنامههاي آموزشي، در صورت عدم مشكل در مدارك ارسالي پذيرش نهايي ميگروه
  نشجو با شود. دانشجو انجام ميهاي آموزشي، انتخاب واحد توسط كارشناس براي داانجام شده توسط گروه

تواند از وضعيت پذيرش خود آگاهي پيدا كند و در صورتي كه پذيرش  مراجعه به سامانه آموزشي گلستان، مي
تواند با نام كاربري و كلمه  يابد كه از آن پس مينهايي شده باشد، به دانشجو شماره دانشجويي اختصاص مي

در صورتي كه انتخاب واحد     ٧٨مشاهده گزارش    وزشي گلستان شود. . باعبور شماره دانشجويي وارد سامانه آم
شود. و پس از  منتقل ميساعت بعد اطالعات شما به سامانه آموزش الكترونيكي    ٢٤شما انجام شده باشد، تا  

ط و مشاهده محتواهاي  جهت شركت در كالسهاي برخ     https://lms.usb.ac.irتوانيد با مراجعه به سامانه  آن مي 
  زشي اقدام كنيد. آمو
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باشند، دو روش آموزش، همزمان و غير همزمان در آموزش الكترونيكي وجود  دانشجويان گرامي توجه داشته
و روش استفاده كنند و بيشتر آموزش مطالب به صورت غير همزمان  دارد و بهتر است اساتيد از تركيب هر د 

ان بيشتر به صورت حل تمرين و مثال براي تعامل بيشتر با دانشجويان برگزار  صورت گيرد و در جلسات همزم
گيرد تا  هر صورت استاد درس با توجه به ماهيت درس و نوع ارتباط با دانشجويان تصميم مي گردد. اما در  

ود  به چه صورت انجام دهد. بنابراين اساتيد محترم نحوه آموزش را به اطالع دانشجويان درس خ  آموزش را 
  رسانند. مي

 كنند و در  در روش غير همزمان اساتيد محتواهاي آموزشي را به صورت ويدئويي از قبل آماده مي
بارگذاري مي تا  سامانه  را  رو١٠كنند و دانشجويان موظفند حداكثر به مدت يك هفته  ز آن محتوا 

ر درس را رصد كنند و  توانند الگ فعاليت دانشجو دمشاهده كنند. الزم به ذكر است اساتيد درس مي 
 ريق حضور و غياب دانشجويان را انجام دهند.  بدين ط

  در روش همزمان در ساعت مشخص شده در برنامه هفتگي شما در سامانه آموزشي گلستان كالسها
كند  كالسها را به صورت زنده برگزار  محترم  ردد و در صورتي كه استاد  گبه صورت زنده تشكيل مي

برخط حاضر باشند در غير اينصورت برايشان غيبت درج  در زمان كالس در كالس    دانشجويان نيز بايد 
  شود. مي

نين  در اعالنات سايت و كانال ارتباطي معاو  lmsآيين نامه مربوط به حضور و غياب دانشجويان نيز در سامانه  
  آموزشي با دانشجويان قرار دارد. 

٢   ورود به سامانه  ١
 شود. كليك كنيد. صفحه زير نمايش داده مي  Lms.usb.ac.ir بر روي لينك  -١
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دانشجويان از شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري و كد ملي به عنوان كلمه عبور استفاده نمايند   -٢
پس از ورود با اخطار تغيير رمز ورود مواجه   ،نماييد كليك (ورود به سايت)   log in گزينه و بر روي  

داده  تغيير  را  خود  ورود  رمز  لطفاً  شد  بسپاريد و    خواهيد  خاطر  به                                                  . حتماً 
  شماره از  دانشجويان محترم بين الملل به دليل اينكه در سامانه كدملي برايشان ثبت نشده است  

 ستفاده كنند وان كلمه عبور ادانشجويي به عن

 
 سامانه   به پس از ورود  -٣

   و يا گوشه سمت چپ و باالي صفحه    سمت راست و باال (در زبان فارسي)   وشه گاز
توانيد زبان مورد نظر را انتخاب كنيد. (بهتر است زبان فارسي را انتخاب نماييد زيرا ادامه  مي

 باشد.) آموزشها بر اساس زبان فارسي مي

   يد آن را  توانميكه با كليك بر روي    . بلوك راهبري قرار دارد  صفحه   سترادر سمت
 و يا نمايش دهيد. كنيد  مخفي 

   فرماييد.مالحظه ميدر زير درشهاي من  مربوط به خود را    هايدر بلوك مياني ليست دروس  

   نماييد رساني استفاده  توانيد از سيستم پيامميدر گوشه باال سمت چپ. 

  موعد تحويل تمرين، يا   .نماييد توانيد رخدادهاي پيش رو را مالحظه  يدر قسمت تقويم م)
هاي رنگي مي  زمان امتحان تعريف شده در سيستم و ...) با نگه داشتن موس بر روي خانه

 توانيد مشاهده كنيد كه چه رخدادي در اين روز تنظيم شده است.

  نماييد ه را مشاهده شد در بلوك تاالر اعالنات مي توانيد اطالعيه هاي اخير درج.   
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 بر روي درس مورد نظر كليك كنيد و وارد محيط درس شويد. -۴

٢   تنظيم ترجيحات كاربر ٢
  . نماييد را انتخاب    ترجيحاتو    كرده از قسمت نام كاربري شما در باالي صفحه بر روي فلش رو به پايين كليك  

  

  

  

  

  

  

، اطالعيه  تقويمصوص مشخصات فردي،  توانيد تنظيمات مورد نظر خود در خميترجيحات  در قسمت  سپس  
  را انتخاب نموده  ها

  تنظيم ايميل  ٢٫٢٫١
از آنجائيكه هنگام ورود اطالعات از سامانه آموزشي گلستانبرخي ايميلها تكراري است و يا برخي از دانشجويان  

ته  نشجويي براي دانشجويان در نظر گرفايميل ندارند و در هنگام تيديل ايميلي ساختگي بر اساس شماره دا
شود، لذا خواهشمند است بر روي ويرايش مشخصات كاربري كليك كنيد و ايميل خود را به طور صحيح  مي

  وارد نماييد. سپس بر روي بروزرساني مشخصات فردي كليك كنيد. 

  

  تنظيمات تقويم  ٢٫٢٫٢
  از قسمت ترجيحات، ترجيحات تقويم را انتخاب كنيد 
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  نماييد.و بر روي ذخيره تغييرات كليك  نماييد انتخاب خورشيدي يا ميالدي را   تقويم پيش فرض خودو   

  

٢ ٢   تغيير كلمه عبور  ٣
براي تغيير رمز ورود در همان قسمت ترجيحات بر روي تغيير رمز ورود كليك نموده و رمز جديد را وارد نموده  

  ك نماييد.و بر روي كليد ذخيره تغييرات كلي
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٢ ٢   وتيفيكيشن در سامانه نتنظيمات دريافت  ۴
ها ليستي از  ها را انتخاب كنيد. سپس در قسمت ترجيحات اطالعيهترجيحات اطالعيه  ترجيحات، از قسمت  

و يا ايميل و يا اپليكيشن    lmsكنيد كه در چه صورت براي شما يك آالرم در سامانه  آيتم ها را مشاهده مي 
سامانه صحيح نيست و به    ت با توجه به اينكه اغلب ايميلهاي وارد شده در موبايل فعال شود. الزم به ذكر اس 

ماره دانشجويي دانشجويان ساخته شده است در حال حاضر ارسال اطالعيه ها از  صورت ساختگي بر اساس ش 
طريق ايميل فعال نيست. و در حال حاضر مهم انجام تنظيمات براي وب و اپليكيشن موبايل است. كه وقتي  

هاي جديد را به شما كنيد كه تعداد اطالعيه مشاهده ميسامانه مي شويد در كنار عالمت پيام يك زنگوله  وارد  
  دهد. نشان مي

در شكل زير فعال شده است تا نوتيفيكيشن تذكرات تكليف از طريق وب يا اپليكيشن موبايل به اطالع دانشجو  
  ز فعال نماييد.رسيده شود. بهتر است تذكرات تاالرهاي مشترك شده را ني

است دانشجو وارد يك درس نشود و    ها اين است كه گاهي اوقات ممكنخوبي فعالسازي اين نوتيفيكيشن  
اي درج شده است. بدين ترتيب وقتي وارد سامانه شويد نوتيقيكيشن  اطالع پيدا نكند كه فعاليت و يا اطالعيه

  كنيد.آنها عضو هستيد را دريافت ميايد را به ازاي تمام دروسي كه در هايي كه تنظيم كرده
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٢   وط به سامانه وبايلي مرباپليكيشن م ٣
  

بهتر است از طريق مرورگر با سامانه كار كنيد زير امكاناتي مانند پيوستن به كالس برخط و شركت در امتحان  
امكان موبايلي گاهي  اپليكيشن  ااز طريق  مطالب  به  دسترسي  موارد  از  بسياري  در  اما  نيست.  ز طريق  پذير 

  اپليكيشن راحت تر است. 

  د از لينك هاي زير اپليكيشن موبايلي مودل را دانلود كنند.  يد محترم ميتوانندانشجويان و اسات 

 

    نسخه اندرويدي:

https://iranapps.ir/app/com.moodle.moodlemobile 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile 

 : IOSنسخه 

https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593 

را وارد و پس از اتصال به سرور، نام كاربري و    Lms.usb.ac.ir  بتدا آدرس سايت  ا  درپس از نصب اپليكيشن  
از قسمت درسهاي من  د را  ي. سپس ليست دروس خود كه در آن ثبت نام دارنماييد عبور خود را وارد    كلمه  

   .خواهيد نمودمالحظه 
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٢  ارتباطيراه هاي  ۴

٢ ۴   راهنماي ارسال پيام و تيكت پشتيباني  ١
 نماييد. گوشه سمت چپ و باال نماد پيام را به شكل زير مالحظه مي در سايت در پس از ورود  -١

 بر روي نماد پيام كليك كنيد. -٢
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را جستجو    ي را كه مي خواهيد براي او پيغام بفرستيد در قسمت جستجو مخاطباز شده  از منوي ب -٣
 . نماييد 

  
 

 مي باشند.در خدمت شما    همانسا  هاي الكترونيكي براي رفع مشكالتكاربران زير در مركز آموزش  -۴
(خواهشمند است در صورت بروز مشكل فقط به يكي از كارشناسان پيام دهيد و از ارسال همزمان  

  آن به چند نفر خودداري كنيد.
 Samira Rahimi 
 Sanaz Parizi  
 Mojtaba Jalalzaei 

دقت كنيد كه نام    .با اساتيد خود نيز استفاده نماييد توانيد براي ارتباط  ساني مي ا براي پيامما
  باشد. اساتيد در سامانه انگليسي است و نام دانشجويان فارسي مي

 .نماييد پس از انتخاب نام مخاطب در كادر پايين پيام خود را وارد كنيد و دكمه ارسال را كليك  -۵
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پيام كليك كنيد و  براي مشاهده پيام آيكون  بر روي  باال سمت چپ  از همان منوي  دريافتي  هاي  پيامهاي 
  . نماييد دريافتي را مشاهده 

 ابتدا نام مخاطب مورد نظر را جستجو نموده و بر روي    مخاطبينبه ليست    ي مخاطب  كردن اضافه  براي   -۶

 .  د هيبد سپس درخواست اضافه شدن به ليست مخاطبين را  نموده نام مخاطب كليك 

  

  

٢ ۴   راهنماي ارتباط از طريق كانال ارتباطي  ٢
سامانه در پايين نام دروس همانطور كه در تصوير نشان داده شده است كانال ارتباطي  پس از ورود به   -١

  را مشاهده مي نماييد.

  
  كه در اين قسمت مي توان با معاونين آموزشي دانشكده مورد نظر ارتباط برقرار نمود. 
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 حه ذيل نمايان مي شود. كانال ارتباطي صف  پس از كليك بر روي -٢

  

را مي توانيد  زنده از طريق ادوب كانكت  نيكي نرم افزار مورد نياز براي ورود به كالس  در قسمت آموزش الكترو
  گيرد. دانلود نماييد و راهنماهاي مورد نياز شما توسط اين مركز در اين قسمت قرار مي 

 

 . ي تاالر گفتگو كليك نماييد وزش الكترونيكي بر روت و مشكالت سامانه آم جهت طرح سواال -٣
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ابتدا مباحث موجود را مشاهده نماييد شايد جواب سوال شما در مباحثي كه قبالً در اين   -۴   قسمت 
 ايجاد شده است موجود باشد.

 

 

  
و يا در همان مباحثه    ايجاد نماييد.ي  گفتگوي جديد در صورت نبودن مباحثه مورد نظرشما مي توانيد   -۵

 و اضافه نماييد. موجود سوال خود را طرح 
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وارد    گفتگوي جديد كليك نماييد بر روي شروع يك   -۶ موضوع و متن سوال يا مباحثه مورد نظر را 
 نماييد و بر روي طرح در تاالر كليك نماييد.

  

٢ ۴   ارتباط از طريق ايميل و تلفن ٣
باشد كه در  هايي مياز طريق ايميل  راه ديگري كه مي توانيد با همكاران اين مركز در ارتباط باشيد  -١

 شود. ذيل اعالم مي

Vle@usb.ac.ir 

elearning@usb.ac.ir  

به شرح ذيل مي باشد كه همكاران ما دراين مركز    ٠٥٤شماره تماس هاي اين مركز با پيش شماره    -٢
 باشند.قت اداري پاسخگوي شما ميدر و

٣١١٣٦٨٥٨  

٣١١٣٦٨٥٤  

٣١١٣٦٨٥٧ 
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٢   فعاليت در درسراهنماي  ۵

٢ ۵   ورود به درس ١
كنيد. و در بلوك مياني زير  پس از ورود به سامانه در منوي راهبري سمت راست نام دروس را مشاهده مي

وارد    درس مورد نظر وي  كنيد بعد از كليك بر رهاي من ليست كامل دروس خود را مشاهده ميعنوان درس 
  محيط درس شويد.

٢ ۵  LMSنحوه حركت در سامانه  ٢

راهبري   باالي صفحه خود يك مسير  در  باشيد  كه  در دروس  ارائه شده  فعاليتهاي  از  قسمت  هر  داخل  در 
توانيد به بخش مورد نظر خود برگرديد. مثال  كنيد (شكل زير) كه با كليك بر روي هر قسمت مي مشاهده مي 

برگرديد و يا با كليك بر روي پايگاه داده مي توانيد    توان صفحه اصليا كليك بر روي خانه مي در شكل زير ب
  به درس پايگاه داده برگرديد. 

  
هاي ديگر حركت در بين دروس و يا موضوعات استفاده از بلوك راهبري سمت راست است كه با  يكي از راه

به آن  خواهيد  و بر روي بخش مورد نظري كه ميمي توانيد آن را مشاهده كنيد    كيك بر روي عالمت  
  قسمت برويد كليك كنيد. 

  با كليك بر روي شركت كنندگان مي توانيد اعضاي كالس را مشاهده كنيد. 

  با كليك بر روي نمره ها مي توانيد نمراتي كه در سامانه براي فعاليتهاي شما درج شده است را مشاهده كنيد. 
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٢ ۵   مشاهده محتواي آموزشي درس  ٣
  . نماييد را مشاهده مييد شما محتوايي آپلود كرده باشند در محيط درس آن در صورتي كه اسات

  

  . نماييد و آن را دانلود  كرده كليك  محتواي مورد نظر   بر روي
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از محتو قابل دانلود كردن نميبرخي  الكترونيكي  بر روي آن   باشند اهاي  با كليك  توانيد محتواي  مي  تنها  و 
 دنبال كنيد.مشاهده و  آموزشي را 

توانيد صفحه را بزرگ نموده  كه با كليك بر روي ايكون تمام صفحه كه در تصوير زير نمايش داده شده است مي
 و فايل درسي را مشاهده نماييد.

باشند به اين صورت كه اگر فايل مربوط به هفته قبل را  برخي از منابع درسي نيز توسط استاد داراي شرط مي
شود و يا اگر تكليف مورد نظر را انجام نداده باشيد فايل  ننموده باشيد جلسه جديد براي شما باز نميمشاهده 

  شود. جديد براي شما باز نمي

  

اعالم شده فايل را مشاهده  ويا اينكه فايل مورد نظر مي تواند داراي محدوديت زماني باشد يعني اگر تا زمان  
  ل دسترسي نخواهد بود.ننموديد ديگر آن فايل براي شما قاب
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٢ ۵   آپلود تكليف  ۴
  شود. مي  نشان دادهدر صورتي كه استاد درس براي شما تكليفي تعريف كرده باشد. با نشانه زير در صفحه درس  

دقت كنيد در اين صفحه زمان باقي  پس از كليك بر روي تكليف مورد نظر صفحه زير را مشاهده مي كنيد.  
 مي باشد. زمان ارائه پاسخ تكليفمانده مهلت 
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 . نماييد و آن را دانلود  كرده  بر روي فايل مربوط به تكليف كليك 

ن  آ  باشد شده باشد و نام فايل به اسم خود دانشجو    pdfپس از انجام تكليف و تهيه فايل پاسخ كه بهتر است  
  كليف آپلود نماييد:را از قسمت كليك بر روي تحويل ت

  را مشاهده خواهيد كرد بر روي تصوير كاغذ در گوشه سمتوير زير  تكليف تصپس از كليك بر روي تحويل  

  راست كليك نماييد. 
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فايل مورد نظر خود     Browseو از قسمت  در قسمت انتخاب فايل گزينه ي ارسال يك فايل را انتخاب نموده  
  را انتخاب نماييد. و سپس بر روي قرار دادن اين فايل روي سايت كليك نماييد.

  

  وي قرار دادن اين فايل روي سايت كليك نماييد.بر ر  و سپس
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  با كليك بر روي ذخيره تغييرات تكليف خود را تحويل دهيد.

  

  

رها كنيد مينيز    drag and dropبا   باكس مربوطه  و در  را توسط موس كشيده  پاسخ  فايل  و  توانيد 

  سپس بر روي ذخيره تغييرات كليك نماييد. 
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در صورت    نماييد ويرايش يا حذف  خواهيد آن را    ليف رخ داده و ميدر انتخاب فايل تكصورتي كه اشتباهي  در  
كرده    يكلكحذف  گزينه  برروي    را انتخاب و سپسفايل تكليف  ويرايش پاسخ كليك نموده    بر روي    ويرايش

يف  روي گزينه حذف تكل، و در صورت حذف بر  نماييد و فايل جديد را جايگزين نماييد سپس به روز رساني  
  بزنيد و تكليف خود را حذف نماييد. تحويل داده شده 
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٢ ۵   مشاهده تاالر اعالنات  ۵
  د.ندر صورتي كه استاد درس در تاالر اعالنات خبري درج كرده باش ي دروس اين تاالر قرار دارد كه در همه 

  خواهيد كرد. تاد را مالحظه الب درج شده توسط اس با كليك بر روي آن مط

 کتابچـه راهنمــای ســامانه
هــای آمــوزش الکــترونیکی ویــژه دانشــجویان4

  



 

  هاي آموزش يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان راهنماي كاربري سامانه
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك 

 

٢٥ 
 

٢ ۵  مشاركت در تاالر پرسش و پاسخ ۶

ايجاد مي شود ودانشجويان مي توانند به    درس   اين نوع تاالر به گونه اي مي باشد كه يك پرسش توسط استاد
دانشجويان را نيز  آن پرسش پاسخ دهند و دانشجو پس از اينكه پاسخ سوال را مطرح نمود مي تواند پاسخ ساير

 .  اسخ ها نيز ارائه نمايد و نظر خودش را در مورد ساير پ مشاهده نمايد 

 

  اييد.براي پاسخ دادن به سوال بر روي گزينه ارسال پاسخ كليك نم
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  پاسخ خود را در كادر مربوطه تايپ نماييد و سپس بر روي گزينه ارسال كليك نماييد.

٢ ۵   و ساير فعاليتها ، آزمون ات تكاليف مشاهده نمر ٧
بر روي عالمت  ابتدا وارد درس مورد نظر شويد،  .  در صورتي كه استاد محترم شما نمرات را در سامانه درج كند 

  ، ريز نمرات خود را مشاهده فرماييد. كنيد و از قسمت نمره ها كليك  

  
 

٢ ۵   السي هامشاهده ليست همك ٨

كنيد و    كليك  بر روي عالمت    ،ارد درس شويد ابتدا و  براي مشاهده همكالس هاي خود در يك درس 
بر روي نام هر يك از آنها    سپس با كليك   خود را مشاهده فرماييد.شركت كنندگان، همكالس هاي  ،  از قسمت  

  مي توانيد از قسمت ارسال پيام به آنها پيام دهيد و با يكديگر آشنا شويد.
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٢   قويم ت ۶
  د  طبق شكل ذيل تقويم را مشاهده مي كني   اصلي  صفحه چپدر سمت 
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اگر بر روي ماه  كليك نماييد تقويم به صورت زير نمايش داده مي شود و مي توانيد رويدادهاي جديد تعريف  
  كنيد مثال ساعت شروع كالس آنالين بعدي تا دانشجويان نيز مالحظه كنند. 

  
  ايجاد نماييد رويداد جديد توانيد جهت يادآوري خودتان مي

شده باشد و يا مهلتي براي مشاهده يك فعاليت تعريف  تعريف شده تعيين  در صورتي كه تاريخي براي تكاليف  
    شود/در تقويم نشان داده مي شده باشد 

توانيد از  سمتهايي از تقويم كه رنگي است يعني مهلت انجام فعاليتي است با نگه داشتن موس بر روي آن ميق
  نوع رويداد آگاه شويد.
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٢   شركت در امتحان و يا كوئيز ٧
شود الزم است  ترم به صورت الكترونيكي برگزار ميترم و شايد پايانهاي ميان درحال حاضر ارزيابيئيكه  از آنجا

  آشنا شويد.  صورت الكترونيكي  نحوه شركت در امتحانات به تا با 

 باشد.مي  lmsعالمت آزمون در سامانه 

توانيد توصيف آزمون و زمان  ميدر صورتي كه دسترسي به آزمون محدود نشده باشد با كليك بر روي آزمون 
شدن و بسته شدن آزمون بايد در  باز شدن و بسته شدن آزمون را مشاهده بفرماييد. و حتما در بازه بين باز  

ايد، به عنوان مثال در شكل زير مالحظه مي كنيد  آزمون شركت كنيد در غير اينصورت آزمون را از دست داده
  ركت در آزمون وجود ندارد. كه زمان آزمون گذشته است و امكان ش 

  
مه شركت در آزمون در كنار  و هنوز دكهنوز زمان آزمون فرا نرسيده است    كنيد كهدر مثال زير مشاهده مي 

  لطفا به هر يك از مفاهيم زير دقت كنيد.دكمه بازگشت به درس وجود ندارد. 

   ز آن لحظه به بعد دكمه  زمان شروع آزمون و يا زمان باز شدن آزمون لحظه اي است كه امنظور از
  شود ميشركت در آزمون براي دانشجويان فعال 

 تي اگر دانشجو مهلت داشته باشد آزمون بسته شده و از آن  زمان بسته شدن آزمون (در اين زمان ح
شود) بنابراين در راس اين ساعت اگر مشعول امتحان دادن باشيد امتحان شما خاتمه چيدا  خارج مي

 كند. مي

 آزمون زماني    مهلت  را مشاهده  محاسبه مياز  اولين سوال  و  آزمون شده  وارد  هر دانشجو  شود كه 
رنده زمان باقي مانده به شما نمايش داده مي شود. به محض اتمام تايمر  كند. به صورت يك شمامي
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امتحان و يا رسيدن به زمان بسته شدن آزمون اگر مشغول امتحان باشيد از امتحان خارج خواهيد  
 براين سعي كنيد قبل از آن خودتان اتمام آزمون و ثبت همه پاسخها و انمام آزمون را بزنيد شد. بنا

  

در زير توصيف آزمون نمايش    "بازگشت به درس"در صورتيكه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دكمه  

را    "ر آزمونشركت د"داده مي شود. بنابراين به درس برگرديد و در زمان مشخص شده وارد شويد تا دكمه  

  را انتخاب كنيد.   (refresh)ي  بازسازبا كليك راست  و يا  صفحه را بازسازي كنيد   f5ببينيد و يا اينكه با دكمه  
تا دكمه شركت در آزمون نمايان شود.(اگرهمين طور در صفحه باقي بمانيد و صفحه بازسازي نشود اگر زمان  

  را نمي بينيد  "شركت در آزمون"آزمون فرا رسيده باشد شما دكمه 

  
و اگر آزمون داراي مهلت  شود.  پس از زدن بر روي دكمه شركت در آزمون زمان شما در امتحان شروع مي

  شود. زماني باشد پيام زير نمايش داده مي
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  در سمت چپ مشاهده مي كنيد كه امتحان چند سوال دارد. 

ه بعد  يك كنيد. پس از رفتن به صفح بت پاسخ بر روي صفحه بعد كلثبه هر سوال كه پاسخ مي دهيد براي  
  شود. كستري ميكنيد كه كادر مربوط به سوال مربوطه خامشاهده مي

  ٢اگر به پاسخ سوالي شك داريد مي توانيد با استفاده از عالمت زدن سوال آن را عالمت بزنيد (مشابه سوال  
  را بررسي كنيد. تا در پايان اگر فرصت شد دوباره آن  ل زير كه گوشه آن قرمز است)كدر ش 

باشد كه امكان برگشت به سوال قبل  اي تنظيم شده  با توجه به نظر استاد درس ممكن است امتحان به گونه
وجود نداشته باشد در اين صورت بايد به سواالت به ترتيب پاسخ دهيد و اگر سوالي را پاسخ نداديد مجدد 

   امكان برگشت به آن را نداريد.

  
  استاد درس تعريف شود   است در سامانه توسط  سواالت متفاوتي ممكن 

 ها دايره وجود دارد كه  ب يك گزينه را داريد در كنار گزينهاي كه امكان انتخادر سواالت چند گزينه
 بر روي دايره پاسخ صحيح كليك كنيد. 
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 كه    ها مربع نشان داده شده استاي با امكان انتخاب چند گزينه در كنار گزينهدر سواالت چند گزينه
 توانيد چند مورد را انتخاب كنيد. مي

 انه وارد كنيد. يك باكس براي درج پاسخ شما وجود دارد  در سواالت تشريحي كه بايد پاسخ را در سام
كادر پاسخ ويرايشگر باشد مي توانيد با كليك بر روي  كه مي توانيد پاسخ را درآنجا تايپ نماييد. اگر  

 را نيز در پاسخ سوال درج نماييد. تصوير از نوار اديتور آن يك تصوير 

 

  در سواالت تشريحي كه نياز است مساله اي را حل كنيد و يا تصويري ترسيم كنيد ممكن است استاد
مانند آپلود فايل پاسخ تكليف كه در باال  درس امكان آپلود فايل پاسخنامه را براي شما قرار دهد.  

ارسال    drag& dropا از طريف بارگذاري فايل و يا  توضيح داده شده بود مي توانيد فايل پاسخنامه ر
 نماييد. 
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   ممكن است در برخي از سواالت اساتيد از شما بخواهند تا پاسخ را به صورت فايل صوتي و ويدئويي
ثانيه امكان ارسال فايل صوتي از طريق ويرايشگر    ٤٠از خودتان ارسال نماييد در اين صورت در حدود  

 متني قرار دارد. 

  
كليك مي كنيد    start recordingاي جديد باز مي شود و بر روي ز زدن بر روي درج صدا پنجرها پس

  را مي زنيد.  stop recordingو شروع به صحبت مي كنيد و سپس 
سپس پنجره اي مشابه شكل زير نمايش داده مي شود كه مي توانيد دوباره ضبط را انجام دهيد و  

record again  يا    را انتخاب كنيد وattach recording  ب كنيد كه صداي ضبط شده شما در  را انتخا
پاسخ سوال قرار گيرد. سپس مي توانيد يك نام براي آن مشخص كنيد و پاسخ صوتي شما در باكس  

  شود. پاسخ درج مي

  
  

كليك    در پايان پس از اتمام پاسخ دهي به سواالت و قبل از اتمام مهلت آزمون سعي كنيد بر روي اتمام آزمون

     كنيد 

اطمينان حاصل كنيد كه به تمامي سواالت پاسخ داده ايد همانطور در شكل پايين مشاهده    بعد از زدن دكمه 
  بدون پاسخ مي باشد  ٢مي نماييد  سوال 
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براي پاسخ دادن (ابا توجه به زمان) دكمه بازگشت و ادامه آزمون را انتخاب و به سوال پاسخ دهيد و در  

  را كليك نماييد  ون  مه ثبت همه پاسخها و اتمام آزم غير اينصورت دك

  
  

  

٢ ٧   چك ليست امتحان  ١
  بهتر است تا قبل از شروع امتحان چك ليست زير را مطالعه بفرماييد 

شود به هيچ عنوان نام كاربري و كلمه عبور خود را به دوستان خود  به دانشجويان هشدار داده مي -١
مكان شركت در آزمون  ادعا كنيد وقتي وارد سامانه شديد ا. اگر در هنگام آزمون به هر دليلي  ندهند 

را نداشتيد و يا وقتي كه به آزمون وارد شديد زمان آزمونتان گذشته بود، به هيچ عنوان دليل شما  
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د سامانه  قابل پذيرش نيست زيرا ممكن است فرد ديگري كه نام كاربري و رمز عبور شما را داشته وار 
دهيد را ثبت  كه در سامانه انجام مي صورت كامل لحظه ورود و هر فعاليتي  شده باشد. الگ سامانه به  

   ايد.كه از طريق آن متصل شده  ipكند. حتي مي

كنيد اطمينان حاصل كنيد و كابل شارژر را  شركت مياز شارژ بودن دستگاهي كه با آن در امتحان   -٢
 به همراه داشته باشيد.

اينترندر   -٣ جايگزين  مسير  يك  امكان  از  صورت  قطعي  صورت  در  كه  باشيد  داشته  مسير  ت  طريق 
 جايگزين ارتباط برقرار كنيد. مثال اگر همراه اول داريد يك خط جايگزين ايرانسل نيز داشته باشيد.

دهي سخت است از كافي  اگر در شرايط خوبي براي اتصال به اينترنت نيستيد و در مكان شما آنتن -۴
 براي شركت در امتحان استفاده كنيد.   نت

قبل از شروع امتحان آنالين شويد و توصيف آزمون و زمان دقيق شروع آزمون را مالحظه بفرماييد.   -۵
 سعي كنيد تمام موارد قيد شده در توصيف آزمون را به دقت بخوانيد. 

توصيف آزمون    در زير   "بازگشت به درس"در صورتيكه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دكمه   -۶

شركت  "نمايش داده مي شود. بنابراين به درس برگرديد و در زمان مشخص شده وارد شويد تا دكمه  

را بازسازي كنيد    f5را ببينيد و يا اينكه با دكمه    "در آزمون ي بازسازبا كليك راست  و يا  صفحه 
(refresh)   .طور در صفحه باقي بمانيد    تا دكمه شركت در آزمون نمايان شود.(اگرهمين  را انتخاب كنيد

را نمي    "شركت در آزمون"و صفحه بازسازي نشود اگر زمان آزمون فرا رسيده باشد شما دكمه  

 بينيد)

 نحوه حركت در آزمون به دو صورت است:   -٧

a. ت قبلي كه پاسخ داده ايد و يا رد كرده ايد را داريد.در حالت آزاد شما امكان برگشت به سواال 

b. گر يك سوال را رد كرديد ديگر امكان برگشت به آن را نداريد. بنابراين در حالت به ترتيب ا
(در اين حالت در پايين سوال هر صفحه    در همان زمان كه به آن دسترسي داريد پاسخ دهيد.

 زمون توسط استاد ذكر مي شود. فقط دكمه صفحه بعد وجود دارد) در توصيف آ
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اند پيش برويد تا دچار كمبود وقت  سوال مشخص كردهه اساتيد براي هر  سعي كنيد طبق زمانيندي ك  -٨

 نشويد.

در  -٩ برايتان  فايل  آپلود  براي  زماني  اساتيد  داريد  فايل  آپلود  به  نياز  كه  تشريحي  امتحانات  نظر    در 
در نظر گرفته براي اين منظور جهت پاسخگويي به سواالت  اند. براي عدم بروز مشكل از زمان  گرفته

و مي خواهيد با موبايل از پاسختان عكس بگيريد به    كامپيوتر امتحان مي دهيد استفاده نكنيد. اگر با  
 دو صورت مي توانيد عمل كنيد:

a. ه  موبايل را با كابل به سيستم متصل كنيد و فايل مورد نظر را از موبايل به سيستم منتقل كرد
سريعتر است. استفاده كنيد راحتترو    drag&dropو آپلود كنيد. در آپلود فايل بهتر است از  

 فايل را با موس بكشيد و در كادر مربوط به فايل رها كنيد. 

b.   ايميلتان را بر روي كامپيوتر فعال كنيد و عكس گرفته شده از موبايل را سريعا به خودتان
د و سريعا ازروي سيستم آن را دانلود و سپس در امتحان  ايميل كنيد براي خودتان ارسال كني

 آپلود كنيد. 

c. ود كنيد سريعا در بازه امتحان به ايميل استاد درس  به هر صورت نتوانستيد آپل  ورتي كهدرص
 يا مسيرجايگزين اعالمي از طرف استاد ارسال نماييد. 

d.   توصيه مي شود از نرم افزارهايcamscaner    مي توانيد چندين عكس استفاده كنيد به راحتي
قرار داده و ارسال   pdfك فايل  كرده و حتي چند عكس را در ي  shareبگيريد و سريعا آن را  

كنيد. قبل از امتحان حتما يكبار در آزمون تشريحي نمونه كه در سايت قرارگرفته شركت  
 كنيد و نحوه آپلود را امتحان كنيد.

امتحان طبق برنامه قبل از اتمام وقت اتمام آزمون  سعي كنيد با توجه به تايمر زمان باقيمانده   -١٠
شويد  امتحان به پايان برسد به طور خودكار از محيط امتحان خارج ميرا بزنيد، در صورتي كه وقت  

 و پاسخهاي شما به سمت سرور ارسال مي شود.  
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، ولي  اگر وقت امتحان هنوز باقي مانده بود و هنوز اتمام آزمون و ثبت همه پاسخها را نزديد  -١١
توانيد دوباره متصل شده و  يبه هر دليلي از امتحان بيرون آمديد و يا ارتباط اينترنت شما قطع شد، م

ارتباط شما قطع شده زمان شما  شركت در ادامه آزمون را بزنيد. توجه داشته باشيد در مدتي كه 
 گذرد. مي

 
توانيد برروي مرور آزمون  ياگر اساتيد بعد از بسته شدن آزمون مرور آزمون را فعال كنند م  -١٢

 كليك كنيد و پاسخها را مشاهده كنيد. 

  

٢    برخط زندهه كالس نحوه ورود ب ٨
در صفحه درس خود دو لينك كالس زنده اول  برگزار شود.    و همزمان   اگر قرار است كالس شما به صورت زنده

دهد از كدام لينك كالس    و دوم را  مشاهده مي نماييد كه بايستي استاد محترم درس به دانشجويان اطالع 
    گردد برگزار مي زنده

شود و لينك دوم از  نشان داده مياست كه با نماد    adobe connect  لينك اول برگزاري كالس از طريق

نماد    Big BLue Buttonطريق   با  اين دو را شرح  مياست كه  از  ادامه نحوه اتصال با هر يك  در  باشد. 
  دهيم. مي

  

٢ ٨          براي ارتباط صوتي و تصويري در كالس برخطملزومات الزم  ١
ب الزاما  ايد سيستم شما كارت صدا داشته باشد و اسپيكر، هدفون و يا هدست  الزم است براي دريافت صدا 

  داشته باشد. در صورتيكه از تلفن همراه استفاده نماييد نيازي به اسپيكر نخواهيد داشت. 

  يز نياز به ميكروفن و يا هدست و يا هدفون داريد.براي ارسال صدا و صحبت كردن در جلسه ن
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ارائه دهندگان از هدست و يا هدفون در هنگام ارائه استفاده كنند كه  براي كيفيت صداي بهتر، بهتر است  
  صداي دريافتي مجدد برگشت نداشته باشد و اكو و نويز ايجاد نشود. 

  شته باشد و درايور آن نصب باشد.جهت اشتراك گذاري تصوير نياز است تا سيستم شما وب كم دا

٢ ٨   هاي زنده از طريق ادوب كانكت نحوه شركت در كالس ٢
  بتدا بر روي لينك كالس زنده كليك كنيد و وارد صفحه زير شويد.  ا

نده مطابق برنامه سامانه آموزشي گلستان مشخص شده  در قسمت زمان شروع كالس زمان برگزاري كالس ز
تا نيم ساعت بعد كالس دكمه پيوستن به كالس فعال است و مي توانيد به  است. كه از نيم ساعت قبل كالس  

  ونديد. كالس زنده بپي

  

 (لينك كالس زنده اول)  adobe connectورود به كالس از طريق 

 

  
  :   پيوستن به كالس از سه روش امكانپذير است

  شخصي سيستم عامل ويندوز بر روي كامپيوتر   اتصال از طريق : روش اول                    

  استفاده از مرورگر 

  با استفاده از نرم افزارAdobe Connect  نسخهclient  

  )iosو    اتصال از طريق تلفن همراه و تبلت (سيستم عامل اندرويد وم : دروش                                      

  استفاده از مرورگر 

  اپليكيشنبا استفاده از Adobe Connect    
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 :  كه هركدام به صورت جداگانه توضيح داده مي شود

 

٢ ٨ ٢   يوتر شخصياتصال از طريق سيستم عامل ويندوز بر روي كامپ ١
بر روي كامپيوتر شخصي استفاده مي كنيد. از سيستم عامل ويندوز  از  هنگامي كه  با استفاده  اتصال  امكان 

  .باشد ميامكان پذير  مرورگر بدون نياز به هيچگونه نرم افزار اضافه 

  دقت داشته باشيد كه مرورگر مورد نظر را بروز كنيد تا با مشكلي مواجه نشويد. 

تن به  پيوس بعد از  مانه مديريت آموزش الكترونيك به سامانه وبينار دانشگاه هدايت مي شويد  هنگامي كه از سا

كنيد. بر روي ورود با استفاده  افزار را مشاهده ميگزينه ورود با استفاده از مروگر يا نرم  كالس 
  كليك كنيد. از مرورگر 

 

 
  

دارد و پس از پر شدن نوار    سازي كالس قرار مرحله آماده  Open in Browserپس از انتخاب  
مي شويد و از كليه امكانات نظير   HTML5مربوطه وارد محيط بر خط كالس بر اساس تكنولوژي  

  صدا، تصوير، به اشتراك گذاري فايل و چت متني مي توانيد استفاده كنيد. 
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اين امكان در    استاد درس سي دادن  رال نيست و با دستعدر ابتداي ورود شما امكانات ميكروفن و وب كم ف

  شود.صورت لزوم براي شما باز مي 

در صورتي كه با فعال كردن ميكروفن و وب كم خود مرورگر شما نياز به كسب اجازه از شما براي دسترسي  
  كليك كنيد. allowبه آنها داشته باشد بر روي 

٢ ٨ ٢   Adobe Connect اتصال از طريق  نرم افزار  ٢
شويد الزم است نرم افزارهاي مورد نياز را بر روي كامپيوتر  افزار متصل ميدر صورتيكه براي بار اول از طريق نرم

جهت نصب نرم افزار هاي مورد نياز به لينك زير مراجعه كنيد و فايل حاوي نرم افزارها را  خود نصب كنيد.  
عامل  هر سيستمفايلهاي مورد نياز با    lmsو يا در درس كانال ارتباطي معاونين آموزشي در سامانه    دانلود كنيد.

  قرار گرفته است.
https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Connect.zip 

نرم    ٦پس از دانلود فايل كليه مرورگرها و نرم افزارهاي باز را ببنديد، فايل را از حالت فشرده خارج نموده و هر  
  Adobe Connectزار موجود در آن را به ترتيب بر روي سيستم عامل خود نصب نماييد. در پايان آيكون برنامه  اف

  را در ليست برنامه هاي خود خواهيد داشت.
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است با استفاده از سامانه مديريت آموزش الكترونيكي وارد محيط كالس درسي خود شويد و از    حال الزم
  با استفاده از نرم افزار را انتخاب كنيد.ه ورود گزين پيوستن به كالس  طريق 

 

 

 

 را بزنيد.  openممكن است دوباره پيام زير نمايش داده شود مجدد  

 
افزار قرار دارد و پس از پر شدن نوار  سازي كالس توسط نرممرحله آماده  Open in Applicationپس از انتخاب  

شويد و از كليه امكانات نظير صدا، تصوير، به  ي فلش ميمربوطه وارد محيط بر خط كالس بر اساس تكنولوژ 
  توانيد استفاده كنيد. گذاري فايل و چت متني مي اشتراك
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  كليك نماييد. Allow: ممكن است با پيغام مشابه مواجه گرديد كه بر روي دكمه ٢نكته 
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٢ ٨ ٢  تلفن همراه و تبلت  اتصال از طريق  ٣

افزار اضافي و تحت  توانيد در هر دو حالت استفاده از مرورگر بدون نرمنيز مي  تبلت و موبايل با استفاده از  
    و تحت تكنولوژي فلش استفاده   Adobe Connectصب شده  ن و يا با استفاده از نرم افزار    HTML5تكنولوژي  

به طوري كه نسخه مرورگر شما  ) نسخه موبايل است  Google Chromeپيشنهاد استفاده از مرورگر (  نماييد.

زينه ورود با  به سامانه وبينار دانشگاه هدايت مي شويد گپس از زدن بر روي پيوستن به كالس    وز باشد. بر

)  Open in Browserكنيد. بر روي ورود با استفاده از مرورگر (نرم افزار را مشاهده مي   يا   گر راستفاده از مرو
نكت را نصب كرده باشيد به راحتي مي  توجه داشته باشيد اگر روي سيستم خود برنامه ادوبي كا  كنيد.  كليك

  توانيد گزينه دوم را انتخاب نماييد. 

  
وارد محيط      سازي كالس قرار دارد و پس از پر شدن نوار مربوطهمرحله آماده  Open in Browserاب  پس از انتخ

گذاري  مي شويد و از كليه امكانات نظير صدا، تصوير، به اشتراك  HTML5بر خط كالس بر اساس تكنولوژي  
  توانيد استفاده كنيد. فايل و چت متني مي
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در صورتيكه براي بار اول از طريق نرم افزار متصل مي شويد الزم است نرم افزار مورد نياز را بر روي  

موبايل   نصب كنيد.  دستگاه  نرمخود  نصب  بر روي سيستمجهت  زير  افزار  لينك  به  اندرويد  عامل 
  فزارها را دانلود كنيد.امراجعه كنيد و فايل حاوي نرم

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Android.apk  

صورتيكه   سيستمدر  داراي  شما  ميبامي  IOSعامل  ئستگاه  از  شد  افزار    app storeتوانيد  نرم 
Connect Adobe   نماييد را دانلود و نصب.  

با آيكون مشابه ذيل در ليست نرم افزارهاي شما قابل   Adobe Connectپس از نصب نرم افزار  
  مشاهده خواهد بود. 

  

  

  و پس  به سامانه وبينار دانشگاه هدايت شويد  جلسه در پرتال همايش  حال الزم است از طريق لينك  
 . ) كليك كنيد Open in Application(  افزار. بر روي ورود با استفاده از نرماطالعات كاربري  ورود
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   در هنگام اتصال با تصوير ذيل كه ناشي از برقراري كالس با ارتباط امن مي باشد و الزم است بر روي گزينه 

Trust for Session   .كليك كنيد تا به كالس هدايت شويد  

  
  پس از آن وارد محيط كالس مي شويد. 
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٢ ٨   adobe connectك كالس زنده ينمشاهده كالسهاي زنده ضبط شده در ل ٣
جهت مشاهده كالسهاي ضبط شده قبلي كه از طريق ادوب كانكت برگزار شده است بر روي لينك كالس زنده  

  كنيد. اول كليك كنيد و در پايين صفحه آرشيو جلسات ضبط شده را مشاهده مي

شود تا  ه كنيد. توصيه ميهد توانيد جلسه ضبط شده را مشاسپس اگر بر روي عنوان هر جلسه كليك كنيد مي
دانشجويان تا مانند كالسهاي حضوري در هنگام حضور در كالس زنده يادداشت برداري كنند تا نياز به مراجعه  

  هاي ضبط شده نداشته باشند.مجدد به كالس 

ا  مواجه شديد بدين معني است كه شم  no permissionو يا    not authorizedدر صورتي كه با خطاهايي مانند  
ايد و به عنوان دانشجوي اين كالس زنده شناخته  اي از اين درس شركت نكردهتاكنون در هيچ كالس زنده

به كالس را در لينك كالس زنده ادوب  نشده براي اين منظور بايد حتما براي آن درس يكبار پيوستن  ايد. 
  ١٢تا   ١٠سترس است در ساعات به كالس فقط در ساعات كالس در د كانكت بزنيد.  اما از آنجائيكه پيوستن

  شب و يا روزهاي پنج شنبه و جمعه براي زدن پيوستن به كالس در لينك همه دروس خود استفاده كنيد. 

  
شود و استاد به مشاهده ان  آنها ثبت مي  ليست كامل حاضرين در كالس زنده به همراه ساعت ورود و خروج 

  دارد. دسترسي 
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تاريخ   از جلسات  ٦از  لينك  زنده  آبان برخي  از طريق  برگزار  اي كه  ادوب كانكت  يا همان  اول  زنده  كالس 

شود و از قسمت آرشيو جلسات ضبط شده  تبديل مي  MP4ويدئويي    فايل  با تاخير يك يا دو روز به  ،  ودش مي
عدا جلسات درس را مشاهده  بتوانيد دانلود كنيد و به صورت آفالين  آن دانلود را مشاهده بكنيد مي   اگر در مقابل

  نماييد. 

  
 

٢ ٨   رفع مشكالت دريافت و ارسال صدا   ۴

 تقاضاي صحبت كند   استاد درس ميتواند از    raise handشركت كننده از طريق منو وضعيت با كمك گزينه  

  ميكروفن  ر اين حالت در نوار ابزار گزينه  ممكن است درخواست را بپذيرد و امكان صحبت را فعال كند د  . استاد
 ظيمات الزم جهت اشتراك صدا و ميكروفون خود را انجام دهد .  تن  د يفعال ميگردد تا بتوان
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پايان صحبت خود مجدد روي اين آيكون   :تذكر براي جلوگيري از قطع وصل و شدن صدا يا اكو شدن صدا، پس از 
در   شما  ميكروفون  صداي  تا  نماييد  نگرددكليك  پخش  كاربران  بقيه  صحبت   . حين 

از گفتگوي صوتي استفاده نمايد . آيكون ميكروفون به صورت چشمكزن در جلوي  هر يك از شركت كنندگان  در صورتي  
  .نمايش داده خواهد شد وي  نام كاربري

 

 

  در صورتي كه در دريافت و يا ارسال صدا مشكل داريد چهار گام زير را انجام دهيد:

را بزنيد و در پنجره   Audio Setup Wizard ابزار گزينه يدر نوار  meeting اتصال صوت از گزينهجهت تست 
 .كليك نماييد next بازشده بر روي
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كليك نماييد ، از سمت سامانه بصورت   Play Sound در پنجره باز شده بر روي :گام اول (تست پخش صوت)
 .كليك نماييد Next بر روي  در ادامهرا به درستي دريافت مي كنيد  اگر صدا  آزمايشي صوتي براي شما پخش مي گردد  

 

 

اگر از هدست و يا هدفون استفاده    در اين مرحله ميكروفون خود را انتخاب نماييد :گام دوم (انتخاب ميكروفون)
 . كليك نماييد next سپس بر روي مي كنيد ميكروفن مورد نظر را انتخاب كنيد. 

 
 

كليك نماييد و صدا ي خود را جهت   Record در اين مرحله بر روي :خش صوت)گام سوم (ضبط و پ
، سامانه صداي خود شما را  Recording Play تست ضبط نموده، در انتها صداي خود را با كليك بر روي

 پخش خواهد نمود 
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حال پخش    در  جلسهتمامي صوت هايي كه در محيط   Test Silence با كليك بر روي :گام آخر(تست سكوت) 
 .مي باشد قطع مي گردد

 
 

 
 
 



 

  هاي آموزش يادگيري الكترونيكي دانشگاه  سيستان و بلوچستان راهنماي كاربري سامانه
  

  مركز آموزشهاي الكترونيك 

 

٥١ 
 

 :نكات

در صورتي كه مرحله دوم صوتي را نشنيديد ، اسپيكر خود را با پخش فايل صوتي از داخل رايانه بررسي  *
نماييد و در صورتي كه اتصاالت شما از داخل رايانه بررسي گرديد و بدون مشكل بود، بطور كامل مرورگر خود  

و   بسته  نرا  نسخه  شويد آخرين  سامانه  وارد  دوباره  و  نماييد  نصب  را  نياز  مورد  هاي  افزار   .رم 

در صورتي كه در مرحله چهارم صوت شما ضبط و يا پخش نشد ، اتصاالت خود را بررسي نماييد و از برنامه  *
  .هاي داخلي ويندوز ميكروفون خود را تست نماييد 

ا حالت روبوتيك پيدا مي كند يا بسيار تغيير  در ادوبي كانكت ، صد   Meetingگاهي در هنگام برگزاري يك  
غير فعال كنيد. به    Meetingرا در    Use Enhanced Audioمي كند. در اين وضعيت ، بايستي ويژگي  

  اين منظور مراحل زير را دنبال نماييد : 

  : را برگزينيد  Preferencesگزينه   Meeting. سپس از منوي شويد  Meetingابتدا به عنوان هاست وارد 

  

  را برداريد. Use Enhanced Audioاكنون ميكروفن را از سمت چپ انتخاب و تيك گزينه 
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٢ ٨   ساير امكانات سامانه ادوب كانكت براي كاربران   ۵

 

مشاهده مى نماييد ، كه محيط كالس شامل    طبق تصوير باال  بعد از ورود به كالس آنالين ، محيط كالس را 
  :بخش هاي زير ميباشد 

 شركت كنندگانAttendees  
 وار ابزار ن  
  اشتراك گذاريShare (در صورت ارائه )  
 )گفتگوي متنيchat (  
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 .پردازيم و در انتها مابقي تنظيمات توضيح داده خواهد شد كه به ترتيب به توضيح بخش هاي اين كالس مي

  

 Attendees كنندگانپنجره شركت 

  مي آنان را نشان مي دهد شامل ليست شركت كنندگان كه تعداد افراد حاضر در كالس و اسا

  

 
 تغيير وضعيت در كالس 

امكانات نوار ابزار اين بخش تحت عنوان اجازه گرفتن و  شما نظرخواهي شود مي توانيد از  از  در صورتي كه  
نه وجود دارد كه در واقع تغييري در وضعيت فرد حاضر در  در اين بخش چندين گزي.نمايش وضعيت بيان شد 

  .كالس ايجاد مي كند 
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 . از مدير درخواست صحبت در كالس را داشته باشند  Raise Hand كنندگان ميتوانند با انتخاب گزينه   ركتش 

درخواست  لت امكان صحبت كردن براي  امدير در صورت تمايل ميتواند درخواست وي را قبول كند در اين ح
در صورتي كه استاد    . يرددهنده فعال ميشود و وي در صورت داشتن امكانات ميتواند از اين ويژگي بهره گ

و  و با كليك بر روي عالمت ميكروفن سبز شده شود  درس به شما اجازه صحبت بدهد، ميكروفن شما فعال مي 
كروفن آن را غير فعال كنيد تا نويز  توانيد صحبت كنيد. پس از اتمام صحبت با كليك برروي عالمت ميمي

  ايجاد نشود. 
اهد يك نظرسنجي داشته باشد كه در اين نظرسنجي بتواند بسيار  همچنين استاد ممكن است در كالس بخو

سريع نظر شركت كنندگان را مبني بر موافقت يا مخالفت بداند وي ميتواند اين سوال را با صحبت كردن يا  
 Disagree يا Agree وافقت يا مخالفت يا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعيتچت مطرح كند و دانشجويان م

توانند نظر خود را از    همگي مي   اعالم كنند كليه افراد(مدير، ارائه دهنده و شركت كننده )    away step    يا
به كليه   view status Attended و نتيجه نظر تمام افراد در بخش نمايش وضعيت  طريق اين منو ثبت نمايند 

  . نمايش داده ميشود كاربران و حاضران در كالس 

  Chatپنجره گفتگوي متني

پنجره جهت گفتگو متني بصورت عمومي و خصوصي بين كاربران اعم از مديران ، اساتيد و كاربران مي  اين  
، سپس  باشد. جهت استفاده از اين امكان اشاره گر موس را بر روي كادر مشخص شده قرار داده كليك كنيد  

  را بزينيد  Enter متن دلخواه خود را تايپ و دكمه
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  وي نام كاربر مورد نظر رفته و در خواست چت خصوصي دهيد جهت استفاده از چت خصوصي ر

  )  زير  ( مانند شكل

  
كليك   Everyone جهت بازگرداندن به حالت گفتگوي متني عمومي در پنجره گفتگوي متني بر روي سربرگ

  .شود

  

  استفاده از وب كم، ميكروفن و صفحه نمايش به دانشجويان   

را به دانشجويان واگذار مي كنند يا سوالي صوتي داشته باشند    presentدر برخي موارد الزم است استاد درس  
كه استاد مي تواند به راحتي با كليك بر روي نام دانشجو هر گونه دسترسي را به وي اعطا نموده و تا هر لحظه  

دانشجويان  از باشد در اختيار وي مي باشد. اگر به دانشجويان دسترسي داده شود نوار ابزار مربوطه براي  كه ني
  فعال مي گردد. 
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استاد و يا مدير كالس مطالب ميتواند مورد نياز در كالس را براي شركت  :    )shareپنجره اشتراك گذاري  (
اين  . ها ميتوانند فايلها اشتراك شده را مشاهده نمايند كنندگان به اشتراك بگذارد و كليه شركت كنندگان تن

يا صفحه يا و نمايش تخته سفيد باشد اشتراك صفحه نمايش معموال  موارد اشتراك شده ميتواند مستندات  
  جهت نمايش نرم افزار و ... به كار ميرود 

آموزش سنتي در نظر    مستندات ميتواند جزوه و ... و باشد تخته سفيد جهت درج متن روي تخته و سيستم
 .گرفته شده است

  

  صرفا اطالعات اشتراكي را مشاهده ميكند در تمامي موارد گفته شده شركت كننده دخالتي ندارد و  

٢   BigBlueButton از طريق ورود به كالس  ٩
نيز وجود    BigBlueButtonدر كانال ارتباطي معاونين آموزشي يك ويدئوي آموزشي براي پيوستن به كالسهاي  

  توانيد آن را مشاهده كنيد. دارد كه مي 
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  وارد كالس شويد  )BigBluButtonاگر استاد محترم به دانشجويان اعالم كند از طريق (

  
يك بر روي لينك كالس پيوستن به جلسه را انتخاب نماييد  لينك كالس زنده دوم را انتخاب نموده و با كل

از طريق   آنالين دوم  به كالس  ورود  براي  افزار خاصي     BigBluButtonتوجه داشته باشيد  نرم  به نصب  نياز 
  و يا سيستم شما به روزرساني شده باشد. باشد فقط بايستي مرورگرهاي موبايل نمي

  پنجره زير را مشاهده مي نماييد بعد از پيوستن به جلسه  

  

  
براي فعال شدن دكمه پيوستن به جلسه ابتدا بايد استاد درس وارد كالس  همانطور كه مشاهده مي نماييد  

  شود پس تا زماني كه استاددرس وارد نشده منتظر بمانيد.

  
  شود. پيوستن به جلسه براي شما فعال مي درس وارد كالس شد تاد بعد از اينكه اس 
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در قسمت پيوستن به جلسه را كليك نماييد   
از شما سوال مي شود (تصوير پايين) كه چنانچه مايل هستيد تا   در كالس  به محض ورود شما به جلسه  

ارد،  ستگاه شما ميكروفن ند در غير اينصورت و يا در صورتي كه د  كليك نماييد ميكروفن    روي    صحبت كنيد 
  تنها شنونده را انتخاب كنيد.

  
پس از ورود به  (    اگر تمايل داشته باشيد در كالس صحبت نماييد بهتر است عالمت ميكروفن را فعال نماييد 

  ميكروفن را در حالت سكوت قرار دهيد) و در غير اينصورت عالمت تنها شنونده را انتخاب نماييد   كالس سريعا 
تست اكوي صدا بدهيد.  . بعد از انتخاب ميكروفن طبق تصوير زير فعال كنيد   لزوم ميكروفن خود را  در صورت

نمي را  اگر صداي خود  بشنويد  را  تا صداي خود  كنيد  با كيفيت خوب دريافت  بايستي صحبت  يا  و  شنويد 
ت  ود را به درستي دريافو خير را انتخاب كنيد. اما اگر صداي خ  بايستي صداي خود را بررسي نماييد   كنيد.نمي
  كنيد بله را بزنيد.و وارد محيط كالس شويد.مي
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(ورودي    و ميكروفن  شويد وارد صفحه تغيير تنظيمات صدا مطابق شكل زير ميخير  پس از زدن بر روي دكمه   

  و اسپيكر (منبع خروجي صدا) را انتخاب نماييد و مجددا تالش  نماييد (تالش مجدد)  صدا)

  

  

  

  

  

  

  شويد. مجدد، مجدد وارد پنجره بررسي اكوي صدا ميزدن بر روي تالش   بعد از

  بعد از تنظيمات صدا به صفحه كالس درس خود وارد مي شويد تنظيمات تصوير نيز به همين صورت است 

  

نماييد ، كه محيط كالس شامل  مشاهده مى  طبق تصوير پايين  ، محيط كالس را  زندهبعد از ورود به كالس  
  :باشد مي هاي زير بخش

  دهد يادداشت هاي اشتراكي و كاربران را نشان مي –عمومي  گفتگوي  
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  با استاد محترم و ديگر كاربران امكان چت متني مي باشد گفتگوي عمومي  در قسمت 

اين پنجره جهت گفتگو متني بصورت عمومي و خصوصي بين كاربران اعم از مديران ، اساتيد و كاربران مي  
گر موس را بر روي كادر مشخص شده قرار داده كليك كنيد ، سپس  هاز اين امكان اشارباشد. جهت استفاده  

  را بزينيد  Enter  متن دلخواه خود را تايپ و دكمه

    

   در صورت فعالسازي استاد درس  يادداشتهاي اشتراكيدر قسمت  
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ند در پايان نيز مطالب به  نيز هم اساتيد محترم و هم دانشجويان مي توانند مطالب خود را به اشتراك بگذار 
  به صورت فايل جدا ذخيره نماييد  اشتراك گذاشته شده را

  

   نيز تعداد دانشجويان حاضر در كالس و نيز با كليك بر روي آن تصوير زير(نمايش    كاربراندر قسمت

  توانيد وضعيت خود را اعالم كنيد.باكليك بر روي نام خود مي   كنيد ه ميوضعيت) را مشاهد 

  
از    امكانات نوار ابزار اين بخش تحت عنوان اجازه گرفتن توانيد از  شما نظرخواهي شود مياز  رتي كه  در صو

در كالس ايجاد مي    شمادر اين بخش چندين گزينه وجود دارد كه در واقع تغييري در وضعيت  .و ..د  استا
 ل كنيد.در صورتي كه بخواهيد مطلبي را پاسخ دهيد بايستي در محيط چت تايپ و ارسا.كند 

ب  كنندگان ميتوانند با انتخا  شركتاگر استاد درس محترم ميكروفن شركت كنندگان  را غير فعال نموده باشد  

درس از    گزينه  محترم  داشته   استاد  را  كالس  در  صحبت    باشند   درخواست 

اين ح  استد درس  در  كند  را قبول  ميتواند درخواست وي  تمايل  برايادر صورت  امكان صحبت كردن    لت 
فعال ميشود بر روي عالمت ميكروفن  شود  ميكروفن شما فعال مي   .درخواست دهنده  با كليك  توانيد  ميو 

  پس از اتمام صحبت با كليك برروي عالمت ميكروفن آن را غير فعال كنيد تا نويز ايجاد نشود. صحبت كنيد.  
نظرسنجي بتواند بسيار    همچنين استاد ممكن است در كالس بخواهد يك نظرسنجي داشته باشد كه در اين
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با صحبت كردن يا  كنندگان را مبني بر موافقت يا مخالفت بداند وي ميتواند اين سوال را  سريع نظر شركت
 شاد،تحسين و....   چت مطرح كند و دانشجويان موافقت يا مخالفت يا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعيت

توانند نظر خود را از طريق اين منو ثبت  همگي مي  كت كننده ) اعالم كنند كليه افراد(مدير، ارائه دهنده و شر 

استاد اين امكان را براي شما قابل دسترس مي نمايد     هم چنين اگر شما مطلبي را ارائه دهيد   نمايند 

را كليك نماييد فايل خود را بارگذاري    همانطور كه در تصوير مشاهده مي نماييد بايستي عالمت  
  نماييد. 

زدن دكمه اتمام جلسه، شما از صفحه كالس خارج    كه كالس درس به پايان رسيد  استاد درس بابعد از اين
  شويد مي

  

٢ ٩   BIG BLUE Buttonاز طريق مشاهده جلسات ضبط شده  ١
وم برگزار شده است بر روي لينك كالس  اي كه از طريق لينك كالس زنده دبراي مشاهده جلسات ضبط شده

كنيد. البته  ليست جلسات ضبط شده قبلي را مشاهده ميجلسات ضبط شده    در قسمتزنده دوم كليك كنيد  
به اندازه مدت زمان كالس بايد منتظر بمانيد تا لينك جلسه ضبط    اگر ضبط كالس تازه متوقف شده است

شويد  كليك كنيد و به صفحه ديگري هدايت ميpresentationپس بر روي  س   .شده در آرشيو جلسات قرار گيرد
  كنيد.جلسه ضبط شده را مشاهده مي playكه با زدن بر روي دكمه 
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را دانلود كنيد بر روي قسمت سمت راست باال كه تصوير وب كم استاد  در صورتي كه بخواهيد محتواي جلسه  
كه شامل تصوير   MP4دئويي را كليك كنيد بدين تريب يك فايل وي  save video asاست كليك راست كنيد و 

  . توانيد دانلود كنيد وي كم استاد و صداي استاد است را مي

  :  سواالت متداول ٣
 بشوم ؟   Lmsنمي توانم وارد سامانه  -١

مي باشد كه به محض ورود بايد آن را تغيير  كد كاربري شما شماره دانشجويي و رمز ورود كد ملي  
دهيد و حتماً به خاطر بسپاريد در صورتي كه رمز ورود خود را فراموش كرده باشيد و اشتباه وارد  

شويد كه بايد از طريق راه هاي ارتباطي با همكاران ما در مركز  بر مواجه مينماييد با اخطار ورود نامعت
  ارتباط برقرار كنيد. جهت تغيير پسورد 

  
 اما درس در سامانه براي من نمايش داده نمي شود؟  ام من درس را اخذ كرده  -٢

زماني  تا  اين اشكال زماني رخ مي دهد كه دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد نموده است و  
  كشد.روز طول مي ٣الي  ٢كه اطالعات از سامانه گلستان به سامانه يادگيري الكترونيكي وارد شود 

  
 توانم وارد سامانه شوم؟ دانشجوي كميسيوني يا داراي سنوات هستم نمي -٣

  اعالم گردد.  مركز آموزش الكترونيكي شما بايد با گروه خود در ارتباط باشيد تا اسامي شما به 
  

 مواجه مي شوم؟   Not Authorizedمشاهده كالس ضبط شده با خطاي ام در هنك -۴

بر خط نشده زياد شما تاكنون وارد كالس  احتمال  به  به  پيوستن  بار  اين مشكل يك  براي رفع  ايد 
  كالس را بزنيد سپس جلسات ضبط شده را مشاهده نماييد.

  
 بدهم؟   حانام ولي نمي توانم امتبا برنامه مودل وارد سامانه يادگيري شده -۵

براي شركت در آزمون بايد از طريق مرورگر وارد سامانه شويد با برنامه مودل نمي توانيد در آزمون  
و بايد زمان امتحان فرا برسد تا دكمه شركت در آزمون را مشاهده كنيد. يا بايد صفحه    شركت نماييد.

آزمون كليك كنيد. به طور    كنيد و يا برگرديد به صفحه درس و در زمان آزمون بر روي   refreshرا  
  شود.نمي  refreshخودكار صفحه 

  
 شود؟ قطع و وصل ميدر كالس درس صداي استاد   -۶
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كنند كيفيت ارتباطي استاد درس ضعيف است  اگر همه همكالسهاي شما صدا را خوب دريافت نمي 
اينترنت  كنند و با قطعي همراه است كيفيت  صدا را خوب دريافت نمي ولي اگر برخي از دانشجويان  

  دانشجو ضعيف است.
 

 در كالس درس با اينكه سيستم من ميكروفن دارد اما نميتوانم صحبت كنم؟  -٧

ايد.  از درست بودن ميكروفن خود مطمئن شويد. بررسي كنيد كه ميكروفن صحيحي را انتخاب كرده
و اطمينان ما توسط نرم افزار ديگري مورد استفاده قرار نگرفته است  در هنگام كالس درس ميكروفن ش 

  حاصل كنيد كه مرورگرتان بروزرساني شده است و در صورت نياز از يك مرورگر ديگر امتحان كنيد. 
 

 توانم دانلود كنم؟ اند را نميفايلهاي كه اساتيد قرار داده -٨

اي است كه به صورت  تنظيمات فايل به گونه  توانند دانلود كنند اگر ساير همكالسيهاي شما هم نمي
و اين تنظيم از سوي  مرورگر مي   جاسازي شده در  قابل دانلود نيست  توانيد آن را مشاهده كنيد و 

توانيد شايد حافظه دستگاه شما پر شده توانند و شما نمياستاد درس انجام شده است. اگر سايرين مي
  نماييد. است و نياز است تا فايلهاي قبلي را پاك 

 
 با استاد درس چگونه ارتباط برقرار كنم؟  -٩

الكترونيكي مييكي   پيام در سامانه يادگيري  از طريق  اساتيد  با  ارتباط  راه هاي  از قسمت   باشد از 
توان   ميو راه ديگر      پس ارسال پيام را بزنيد س كليك كنيد و   كنندگان درس بر روي نام استاد  تشرك

آدرس    با مراجعه به سايت دانشگاه سيستان و بلوچستان و مراجعه به گروه آموزشي شماره تماس و
  شاهده نماييد.ايميل ايشان را م

 شروع كالس ها از چه تاريخي مي باشد؟ -١٠

  . ي داخل سايت دانشگاه مراجعه نموده يا با كارشناس آموزشي تماس حاصل فرماييد عيه هابه اطال
  

 وارد درس شده ام چند جلسه ضبط شده از قبل در درس موجود مي باشد؟ -١١

مشترك   برخي از دروس و درشهريور ماه بوده است  ٢٢با توجه به اينكه شروع ترم تحصيلي از تاريخ 
ثبت نام داشته است كالس ها برگزار گرديده است    كه در آنها دانشجو     با دانشجويان ورودي هاي قبل

را مشاهده    محتواهاي آموزشي قرار گرفته در صفحه درس هاي ضبط شده قبلي و  الس و شما بايستي ك
  و مطالعه نماييد. جهت اطالع بيشتر مي توانيد با استاد درس يا گروه آموزشي ارتباط برقرار نماييد.

  
 برخط الزامي مي باشد؟ آيا حضور در كالس هاي -١٢
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    ١٣٩٩-١٤٠٠م اول سال تحصيلي مطابق با شيوه نامه حضور و غياب و ارزيابي دانشجويان در تر
 حضور دانشجويان درتمامي جلسات بر خط الزامي است.

  

  

  

  


