
ز برگزاری کالس آنالین با استفاده اراهنمای 
اعضاء محترم هیأت علمیویژه LMSسامانه 

دکتر آزاده اشتری نژاد

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

ایراندانشگاه علوم پزشکی 

1399فروردین 

"بنام خدا"



در ابتدا وارد سامانه 
یکالکترونییادگیری 

.شوید



ورود را کلیک 
.نمایید



User وPassword خود را وارد
.نمایید



پس از ورود به صفحه شخصی، بر 
روی درس مورد نظر جهت آموزش 

.آنالین دابل کلیک نمایید



پس از ورود به صفحه مربوط به درس مورد نظر، 
در قسمت پایین صفحه بر روی کالس مجازی 

.کلیک کنید



پس ازکلیک بر روی کالس مجازی و 
دیدن این صفحه، ایجاد کالس 

.جدید را کلیک کنید



پس از ایجاد کالس جدید، در پنجره باز 
شده، عنوان درس وجود دارد، زبان حتماً 

انگلیسی باشد و تیک افزودن تمام 
کاربران برای حضور تمام دانشجویان زده 
.شود و در نهایت آیکون ایجاد کلیک شود



در این . وارد منوی کاربران مجاز کالس شوید
قسمت اسامی دانشجویان و اساتید دیده می 

.شود



مت بر روی اسم اساتید کلیک نمایید و در قس
:پایین پنجره تغییر نقش را انتخاب کنید

.انجام شودحتماHostًتغییر نقش اساتید به 



.انجام شدHostتغییر نقش اساتید به 



ما در اگر دانشجویی ارائه کالسی داشته باشد ش
تغییر Presenterاین قسمت، دانشجو را به 

نقش دهید تا دانشجو امکان دسترسی به 
.باشدداشته Webcamمیکروفون و 

شما در یک جلسه می توانید چند دانشجو را 
.بعنوان ارائه دهنده انتخاب نمایید



.انجام شدPresenterبه دانشجو تغییر نقش 



ی در قسمت تنظیمات کالس، بر رو
اضافه کردن جلسه جدید کلیک 

.شود



ید، پس از کلیک بر روی اضافه کردن جلسه جد
اریخ، لطفاً عنوان جلسه، ت: پنجره زیر باز می شود

ساعت و مدت زمان کالس تنظیم شود و در 
.نهایت بر روی ذخیره کلیک شود



پس از ذخیره کالس، مجدداً وارد درس مورد 
یل نظر شوید تا بتوانید منوی آبی رنگ تشک

.کالس را ببینید

منوی آبی رنگ 



ر برروی منوی آبی رنگ دابل کلیک کنید؛ اگ
ار پنجره کالس باز نشد نیاز به نصب نرم افز

Adobe Connectنصب این نرم افزار . دارید
یز برای استفاده دانشجویان از کالس آنالین ن

.ضروری است



برای نصب نرم افزار، در ابتدا بر روی گزینه
Pop-ups در قسمت باالی صفحه کلیک و

.را انتخاب کنیدalwaysگزینه 



برای نصب نرم افزار، وارد
vec.iums.ac.ir.

.شوید



منوی نرم افزارها را باز کرده و بر روی نرم 
افزارهای مورد نظر برای وب کنفرانس کلیک

.نمایید



کلیک و Adobe Connectبر روی نرم افزار 
.آنرا نصب نمایید



مراحل نصب نرم افزار



فضای کاربری خود در مجدداً وارد 
LMS شوید و بر روی منوی آبی

.رنگ دابل کلیک نمایید



پس از باز شده پنجره ذیل، بر روی
Open Adobe Connectگزینه 

.کلیک شود



پس از باز شدن این پنجره، فضا 
برای برگزاری کالس آنالین آماده

.شده است



به دلخواه می توانید به 
صورت تصویری کالس را 

.برگزار نمایید

اسامی دانشجویان حاضر در 
کالس در این قسمت نمایش 

.داده می شوند

به صورت آنالین می توانید با 
. دانشجویان چت کنید

دانشجویان می توانند پرسش و 
.پاسخ داشته باشند

هنگام تدریس 
اسپیکر و میکروفون
روشن باشند و در 
زمانیکه دانشجو 
صحبت می کند، 

میکروفون جهت قطع 
هر گونه صدایی از 
سمت استاد قطع 

.شود



م در قسمت وسط صفحه ما می توانی
.مطالب خود را به اشتراک بگذاریم

اسکرین خود را می : منوی اول
.توانید به اشتراک بگذارید



ه یک فایل می توانید ب: منوی دوم
.اشتراک بگذارید



روی برای اشتراک گذاشتن فایل  بر
منوی دوم کلیک کرده، و بر روی 

 Uploadedپنجره باز شده گزینه 
filesرا انتخاب کنید.



.شدگذاشتهاشتراکبهپاورپوینتفایل
گذاشتناشتراکبهخاتمهبرایتوانیدمی

.کنیدکلیکگزینهاینرویبرمطالب



ه می توانید از یک تخت: منوی سوم
تن وایت برد برای به اشتراک گذاش

.مطالب استفاده کنید



رایبپوینتروقلمهمراهبهبردوایتتخته
.داردوجوداستفاده

تنگذاشاشتراکبهخاتمهبرایتوانیدمی
.کنیدکلیکگزینهاینرویبرمطالب



ه دانشجو از این منو در صفح
شخصی خودش می تواند 
برای پرسیدن سوال دست

.خود را باال ببرد

ممکن است یک دانشجو سوال داشته 
ست باشدکه با انتخاب آیکون باال بردن د

بر روی صفحه شخصی خودش، بر روی 
.صفحه شما پیغام می آید



شما می توانید از این طریق با 
.ددانشجویان ارتباط برقرار نمایی



گزینه meetingدر انتها، از منوی 
End meeting را برای خاتمه کالس و

.  خروج استاد و دانشجو انتخاب کنید
فقط Exit Adobe Connectگزینه 

منجر به خارج شدن استاد از کالس می
شود ولی همچنان دانشجویان سر کالس

.  حضور دارند





.کالس آنالین خاتمه یافت


