راهنمای سریع اتصال به  LMSو کالس آنالین (ویژه اساتید محترم)

آی پی سامانه 95.80.164.41 :LMS

برای ورود به کالس آنالین ضروری است ابتدا نرمافزارهای  Adobe Connect Add-inو  Flash Playerبر روی سیستم کامپیوتری
یا موبایل با مراجعه به لینک مقابل نصب شودhttp://www.vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=67 :

نکته مهم در خصوص نرمافزار  : Adobe Connect Add-inچنانچه در هنگام ورود به کالس آنالین ،با پیغام خطا مرتبط با نصب یا
آپدیت این نرمافزار مواجه شوید ،لطفاً آن را  Uninstallکرده و پس از روشن کردن فیلترشکن کامپیوتر ،پیغام صادر شده را به
منظور نصب اتوماتیک این نرمافزار تأیید نمایید.
توصیه میشود نرمافزار  AnyDeskنیز (به منظور دسترسی تیم پشتیبانی در مواقع الزم برای کنترل سیستم از راه دور و عیبیابی
و رفع خطا) با مراجعه به لینک باال نصب شود.
پس از نصب نرمافزارها و دریافت نام کاربری و رمز ورود از اداره آموزش دانشگاه ،با وارد کردن آی پی  95.80.164.41در نوار آدرس
مرورگر اینترنت ،و کلیک بر روی لینک «ورود به سایت» و درج نام کاربری و رمز عبور میتوان وارد سامانه  LMSشد.
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در صفحه اصلی ،عناوین دروس تخصیصی نمایش داده شدهاند(.فلش شماره )1

برای ورود به کالس آنالین بر روی عنوان درس مربوطه کلیک کرده و از صفحه نمایش داده شده بر روی لینک «نام درس-شماره
ترم» کلیک نمایید( .فلش شماره )2

سپس در صفحه باز شده به منظور ورود به کالس آنالین ،بر روی کلید « »JOIN MEETINGکلیک نمایید( .فلش شماره )3

2

محیط کالس آنالین به صورت ذیل نمایش داده می شود.
الف) برای اشتراک گذاشتن وایتبرد و استفاده از قلم نوری بر روی گزینه « »Share Whiteboardکلیک نمایید( .فلش شماره )4
ب) برای اشتراک گذاشتن صفحه دسکتاپ ،بر روی گزینه « »Share My Screenکلیک نمایید( .فلش شماره )5
ج) برای اشتراک گذاشتن فایلهای پیدیاف یا پاورپوینت ،بر روی گزینه « »Share Documentکلیک نمایید( .فلش شماره )6
د) به منظور امکان استفاده مجدد از محتوای درسی کالسها ،حتماً در شروع کالس بر روی گزینه «( »Record Meetingفلش
شماره  )7و در پایان کالس بر روی گزینه «( »End Meetingفلش شماره  )8کلیک نمایید.
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نحوه بارگذاری فایل به منظور مشاهده دانشجویان
برای این منظور ابتدا در صفحه اصلی  LMSبر روی عنوان درس مربوطه کلیک نموده و در صفحه نمایش داده شده بر روی لینک
« »Turn editing onکلیک نمایید( .فلش شماره )9

با این کار ،صفحه درس مربوطه مطابق شکل زیر به حالت قابل ویرایش تبدیل میشود .در این صفحه با کلیک بر روی لینک
« »Add an activity or resourceلیست انتخابی باز میشود( .فلش شماره )10

در لیست نمایش داده شده ،گزینه « »Fileرا انتخاب کرده و سپس ،بر روی کلید « »ADDکلیک نمایید( .فلشهای شماره  11و )12
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در صفحه باز شده ،در کادر « »Nameیک نام مرتبط نوشته (فلش شماره  )13و در قسمت « ،»Select filesبر روی آیکون «»ADD
کلیک نمایید( .فلش شماره )14
سپس در پنجره نمایش داده شده ،بر روی لینک « »Upload a fileو سپس کلید « »Browseکلیک نمایید( .فلشهای شماره  15و
 16در صفحه بعد)
بعد از انتخاب فایل مورد نظر ،بر روی کلید « »UPLOAD THIS FILEکلیک نموده (فلش شماره  17صفحه بعد) و به این ترتیب،
نام فایل مربوطه در کادر « »Select filesنمایش داده میشود( .فلش شماره )18
در پایان ،بر روی کلید « »SAVE AND DISPLAYکلیک نموده و به این ترتیب فایل مربوطه در  LMSبرای مشاهده دانشجویان
بارگذاری میشود( .فلش شماره )19
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