
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جامع استفاده دانشجویان از سامانه آموزش راهنمای 

 الکترونیکی دانشگاه ادیبان

(.ac.iradibanlms. )  
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سامانه آموزش مجازی مهمترین بخش در سیستم آموزشی دانشگاه های الکترونیکی می باشد و لذا آشنایی هر چه بیشتر 

دانشجویان و اساتید محترم با امکانات و قابلیتهای موجود در این سامانه می تواند در استفاده بهتر و کارآمدتر ازآن نقش به 

 .سزایی داشته باشد

 طریق رایانهز ا اتصال به سامانه

 :کاربران فراهم گرددقبل از استفاده از این سامانه می بایست حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری زیر توسط 

 یک رایانه مجهز به سیستم عامل -1

 اتصال به اینترنت  -۲

 ."oxrefMozila Fi"و  "Google Chrome"نصب مرورگرهای  -۳

 بر روی رایانه  " Adobe Connect"نصب نرم افزار  -۴

 بر روی رایانه  "Adobe Flash Player"نصب نرم افزار  -۵

 :فراهم نمودن سخت افزارها و نرم افزارهای موردنیاز با توجه به مراحل زیر به سامانه آموزش مجازی متصل گردید از پس

 و در قسمت آدرس مرورگر، آدرس ( استفاده کنید " ox"Mozila Firefترجیحا از مرورگر )مرورگر خود را باز نموده  -۱

" http://lms.adiban.ac.ir"  را وارد نموده و دکمه"Enter" نیدرا بز. 

 

 .را کلیک کنید "ورود به سایت"پس از ورود به سامانه، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و گزینه  -۲

 کد ملیرمز عبور:               شماره دانشجویینام کاربری :
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در این سامانه دروس ارائه دانشجو با توجه به انتخاب . متصل شده ایداکنون شما با موفقیت به سامانه آموزش مجازی دانشگاه 

 .واحد ترم جاری قابل دسترس خواهد بود

 
 

 

 :به منظور استفاده از محتوای الکترونیکی و کالس های آنالین هریک از دروس به روش زیر عمل نمایید

 ( مطابق تصویر زیر)آن انتخاب کنید جهت دسترسی به هر یک از دروس ، درس موردنظر را با کلیک روی نام
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 با انتخاب درس مورد نظر یک صفحه مشابه صفحه زیر باز خواهد شد.

 

 
 در صورت تعریف کالس توسط استاد در پایین هر بازه زمانی لینک کالس قابل مشاهده خواهد بود.

 صفحه زیر باز خواهد شد. زمانی بازهلینک پایین وی ر با کلیک بر

 

1

2 
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 ،زمان شروع و پایان کالس را می دهد.: اطالعاتی شامل عنوان کالس  اطالعات کالس .1

 : برای پیوستن به جلسه ای میخواهد برگزار شود یا درحال برگزاری است.پیوستن به کالس .2

در ساعات مشخص استاد در کالس حاضر بوده و دانشجویان می بایست باتوجه به برنامه هفتگی  در این حالت *

 .جهت حضور در کالس به آن وارد شوند

3. dgnidrocer: ردیگیقسمت قرار م نیکه توسط استاد ضبط شده است در ا نیآنال یکالس ها. 

 یم انیگردند و دانشجو یم رهیپس از خاتمه بصورت خودکار در سامانه ذخ نیآنال یکالسها هی*الزم به ذکر است کل

است با  نیآنال یضبط شده مانند کالس ها یکالس ها یمشاهده کنند. روش اجرا زیضبط شده را ن یتوانند کالسها

 .شودیرکورد شده انتخاب م کالس نکیو ل شودیبه کالس انتخاب نم وستنیپ نهیتفاوت که گز نیا

 دسترسی به کالس آنالین:    

با کلیک بر روی  پیوستن به کالس را بزنید.گزینه  با توجه به تاریخ کالس و کلیک روی نام جلسهپس از انتخاب درس و 

 باز خواهد شد. در صورت استفاده از مرورگر کروم صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. ن به کالس صفحه زیرپیوست

 
 خواهد شد. صفحه زیر باز onnectCdobe Apen Oبا کلیک بر روی 
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وارد   Allowبا کلیک بر روی گزینه  صفحه زیر بازخواهد شد. Fire Foxدر صورت استفاده از مرورگر *

 کالس خواهید شد.

 
 همانگونه که در عکس مشاهده می کنید این صفحه شامل بخش های مختلفی است که این بخش ها عبارت اند از:

 از طریق این نوار شما میتوانید نسبت به اجازه گرفتن از استاد برای صحبت کردن استفاده کنید. (1
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 .کاهش صدا می باشدمورد دیگری که در نوار ابزار دیده میشود و بسیار اهمیت دارد افزایش و  (2

 

 
 

این بخش قسمتی است که استاد کلیه مطالب خود را درقالب)فیلم،پاورپوینت و...(به اشتراک قرار می  :(قسمت اصلی صفحه3

 .دهد

 
 

 کروفنیم یفعالساز (3

)مطابق  ستیبا یم کروفنیپس از کسب اجازه از استاد جهت صحبت کردن در کالس به منظور فعال شدن م انیدانشجو

مذکور رنگ  کنیآ یرو کی. با کلندینما کیکل کروفنیظاهر شده مربوط به م کنیآ ینرم افزار رو ی( از نوار ابزار باالریز ریتصو

پنجره  نهیگز نی. الزم به ذکر است به محض انتخاب ادینما انیخود را ب طالبتواند م یو دانشجو م افتهی رییآن به سبز تغ

 .دییرا انتخاب نما "Allow" نهیگز ستیبا یداده خواهد شد که م شینما یکوچک

 



8 
 

 

 "Attendees"بخش  (4

نام استاد در . شود یداده م شینما( ریز ریمطابق تصو) انیافراد حاضر در کالس اعم از استاد و دانشجو ستیبخش ل نیدر ا

 .داده خواهد شد شینما "Participants"در بخش  انیو نام دانشجو "Host"بخش 

 

 
 "Chat"بخش  (5

متن موردنظر خود در کادر مربوطه و فشار دادن  پیتوانند با تا یم انیدانشجو( ریز ریمطابق تصو)بخش  نیبا استفاده از ا

دانشجو بخواهد فقط با  کهیدر صورت. ندیشرکت کنندگان در کالس ارسال نما هیمشاهده کل یمطالب را برا "Enter"دکمه 

 " Attendees "ابتدا نام فرد موردنظر را از قسمت  دیداشته باشد با یدر کالس مکالمه خصوص از شرکت کنندگان یکی

 ینییدر قسمت پا دیجد "Tab" کیعمل  نیبا انجام ا. دیرا انتخاب نما " Start Private Chat" نهیانتخاب کرده و گز

 .خواهد شد ریامکانپذ یفعال شده و در آن قسمت مکالمه خصوص "Chat"بخش 

 
 .*توجه داشته باشید که شما دسترسی به جلسه ای که تمام شده باشد یا هنوز شروع نشده باشد را ندارید
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 راهنمای نصب نرم افزار های ضروری

 ازینسخه مورد ن ی، چنانچه نرم افزار مورد نظر در سیستمتان نصب نیست و یا حداقل ها آموزش مجازی برای کار با سیستم

دریافت و نصب کنید: )نسخه نرم ی ضرور ینرم افزارهاصفحه خانگی و از قسمت را ندارد، می توانید نرم افزار مربوطه را از 

 می باشد.(LMS نسخه مورد تایید کالس مجازی و  رینافزار های فوق، آخ

 
 را شده ضبط لیفا یباال در کالس به وستنیپ دکمه کباری شده ضبط یها لیفا مشاهده هنگام  امیپ نیا شینما صورت در❌

 .دیشو شده ضبط رکورد وارد مجددا بعد و دیبزن
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 از طریق گوشی روش اتصال به سامانه

 iosروش اجرای کالس مجازی آنالین و ضبط شده ادوبی کانکت در   .1
بر روی لینک زیر کلیک کرده و فیلم مورد نظر را  iosو ضبط شده در  برای یادگیری اجرای کالس مجازی

 مشاهده کنید.

paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:setth 
 

 دیکانکت در اندرو یو ضبط شده ادوب نیآنال یکالس مجاز یروش اجرا .2

مورد نظر را  لمیکرده و ف کیکل ریز نکیل یبر رو اندرویدو ضبط شده در یکالس مجاز یاجرا یریادگی یبرا

 .دیمشاهده کن

paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:snath 
 

 یسامسونگ و هواو یگوش دیکانکت در اندرو یکالس ضبط شده ادوب یروش اجرا .3

 ریز نکیل یبر رو یسامسونگ و هواو یگوش اندرویدو ضبط شده در یکالس مجاز یاجرا یریادگی یبرا

 .دیمورد نظر را مشاهده کن لمیکرده و ف کیکل

paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:4pi2n 
 

 دانشگاه * فناوری اطالعات و ارتباطات دپارتمان*راه های ارتباطی با 

 333داخلی  351-16775543-8: تماس با شماره تلفن

 adibanitsupport ،29223932420@ :  یا شماره تلفن IDباتلگرام ارتباط از طریق 

  lms@adiban         :سامانه آموزش مجازی در تلگرامکانال اطالع رسانی 

 

 

  **رزوی موفقیتآبا **

 دانشگاه ادیبان  دپارتمان فناوری

https://www.aparat.com/v/Ug7zp
https://www.aparat.com/v/Ug7zp
https://www.aparat.com/v/VctQG
https://www.aparat.com/v/VctQG
https://www.aparat.com/v/4ko2c
https://www.aparat.com/v/4ko2c

