راهنمای ورود به کالس آنالین از طریق رایانه شخصی

برای استفاده از کالس آنالین از طریق رایانه شخصی  3راه وجود دارد.
-1استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر.
 -2دانلود نرم افزار  Adobe Connectاز صفحه اصلی سایت و نصب آن روی رایانه شخصی.
 -3فعال سازی منوی  Flashدر مرورگرها.
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 -1استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر:
پس از ورود به سامانه ،در قسمت درسهای درس مورد نظر را انتخاب نمایید .درصورتی که درس مورد نظر دارای کالس
آنالین باشد .در فضای درس روی لینک مربوط به "ورود به کالس آنالین" کلیک کنید:

سپس کلید "پیوستن به کالس" را بزنید:

سپس صبر کنید تا صفحه زیر نمایان شود.

در صورت عدم مشاهده صفحه باال از راههای بعدی استفاده نمایید
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 -2نرم افزار مخصوص ویندوز  Adobe Connectرا از صفحه اول سایت دانلود و نصب نمایید.

پس از ورود به سامانه ،در قسمت درسهای درس مورد نظر را انتخاب نمایید .درصورتی که درس مورد نظر دارای کالس
آنالین باشد .در فضای درس روی لینک مربوط به "ورود به کالس آنالین" کلیک کنید:

سپس کلید "پیوستن به کالس" را بزنید:

سپس صبر کنید تا صفحه زیر نمایان شود.

در صورت عدم مشاهده صفحه باال از راههای بعدی استفاده نمایید
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 -3پس از ورود به سامانه ،در قسمت درسهای درس مورد نظر را انتخاب نمایید .درصورتی که درس مورد نظر دارای
کالس آنالین باشد .در فضای درس روی لینک مربوط به "ورود به کالس آنالین" کلیک کنید:

سپس کلید "پیوستن به کالس" را بزنید:

سمت چپ صفحه روی گزینه  Not Secureکلیک کنید سپس درصفحه ای که برای شما باز می شود اگر گزینه
Flashوجود دارد آنرا روی  Allowبگذارید و صفحه را  Reloadکنید.
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در غیر اینصورت روی  Site Settingکلیک نمایید.

در صفحه تنظیمات  Flashرا روی  Allowبگذارید و صفحه را ببنید.
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به صفحه قبلی بازگردید و کلید  Reloadرا بزنید.

شما وارد کالس آنالین می شوید .اگر بعد از  Reloadدر صفحه باال ماندید و به صورت خودکار وارد کالس نشدید روی
کلمه لینکی " "hereبزنید.
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محیط کالس آنالین به شکل زیر است:

5
1

4
2
3
 .1ویدیوی استاد
 .2حاضرین در کالس
 .3چت (در ادوبی کانکت بهتر است انگلیسی تایپ کنید چون کسانی که با موبایل وارد می شوند نوشتار فارسی را
درست نمی بینند).
 .4مکانی که استاد جزوه را به اشتراک می گذارد.
 .5دکمه گرفتن اجازه از استاد برای به اشتراک گذاری میکروفن
نکته :اگر مایل هستید ویدیو یا اسکرین سیستم خود را به اشتریک بگذارید ،باید اپلیکیشن ویندوز سامانه را نصب کنید،
این اپلیکیشن نیز روی صفحه اول سامانه  LMSقرار داده شده است.

موفق باشید.
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