
از آنالین با استفادهراهنمای شرکت در کالس 
ویژه دانشجویانLMSسامانه 

دکتر آزاده اشتری نژاد

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

ایرانعلوم پزشکی دانشگاه 

1399فروردین 

"بنام خدا"



در ابتدا وارد سامانه 
.ویدیادگیری الکترونیکی ش



.وارد سامانه شوید



User وPassword خود را وارد
.نمایید



د در اینجا وارد فضای کاربری خود شده ای
.و می توانید درس های خود را ببینید
.درس مورد نظر خود را انتخاب کنید



در اینجا وارد صفحه درس مورد نظر خود 
.شده اید

.لطفا کالس مجازی را کلیک نمایید



ف بر روی نوار آبی رنگ که استاد آنرا تعری•
کرده است کلیک نمایید تا صفحه کالس

.آنالین باز شود
 Adobeبرای اینکار نیاز به نصب نرم افزار •

Connectدارید.



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



شوید و بر LMSمجدداً وارد صفحه 
روی منوی آبی رنگ دابل کلیک 

.نمایید



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

.کلیک شود



در این مرحله، پنجره کالس آنالین•
برای شما باز می شود و شما می 
توانید مطالب کالس را در صفحه 

.ببینید

.لطفاً اسپیکر خود را روشن کنید•
raiseوبازرامنواینسوالداشتنصورتدر•

handنماییدکلیکرا.

اسپیکر

Raiseوقتی  handره را کلیک کردید، این پنج
اگر استاد قبول کرد شما سوال . باز می شود

ما بپرسید در آن زمان، میکروفون به صفحه ش
اضافه شده و شما می توانید سوال خود را 

.بپرسید



میکروفون اضافه و روشن شده حاال می االن
توانید سوال خود را بپرسید و در اتمام، 

چ میکروفون را خاموش کنید تا از سمت شما هی
.صدایی برای استاد و سایر دانشجویان نرود

خود را Webcam،اگر استاد
روشن کرده باشد در اینجا 

.دتصویر استاد را می بینی

شما فقط در اینجا به عنوان
شرکت کننده در کالس 

ی را هستید و نمی توانید فایل
.به اشتراک بگذارید

شما در اینجا می توانید با 
د استاد چت کنید و سوال خو

.را کتبی بپرسید



اد در اگر شما ارائه کالسی داشته باشید، است•
ما صفحه خودش، موقع تعریف دانشجویان، ش

تغییر نقش presenterرا باید به عنوان 
.داده باشد

presenterدر صورت تعریف شما به عنوان•

.صفحه شما با سایر دانشجویان فرق دارد

برای فرد ارائه دهنده، این 
منوها اضافه شده است



از منوی دوم می توانید فایل خود را 
بارگذاری کرده و اسالیدهای خود را 

.نمایش دهید



کر و هنگام ارائه کالسی اسپی
در میکروفون روشن باشند و
زمان ارائه دانشجو، 

.دمیکروفون استاد قطع باش

فایل شما نمایش داده شده 
است االن استاد و سایر 
دها دانشجویان می توانند اسالی

.را ببینند

به دلخواه می توانید به صورت 
.دتصویری، ارائه خود را برگزار نمایی



لم، در هنگام ارائه و در صورت نیاز به پوینتر و ق
.می توانید از منوهای باال استفاده کنید

ز برای عقب و جلو بردن اسالیدها، می توانید ا
.داین قسمت یا از کیبورد خود استفاده کنی



ز در اتمام ارائه و نبودن سوال و با کسب اجازه ا
Stopاستاد محترم،  sharingرا کلیک کنید  .

یدها در این زمان توقف به اشتراک گذاشتن اسال
.اتفاق می افتد



بعد از اتمام کالس و با کسب اجازه از استاد 
می توانید گزینه Meetingمحترم، از منوی 

Exitرا کلیک کرده و از کالس خارج شوید.



.کالس به اتمام رسید


