راهنمای جامع استفاده دانشجویان از سامانه آموزش
الکترونیکی دانشگاه ادیبان
() lms.adiban.ac.ir

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.

اتصال به سامانه از طریق رایانه
قبل از استفاده از این سامانه می بایست حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری زیر توسط کاربران فراهم گردد:
-1یک رایانه مجهز به سیستم عامل
 -۲اتصال به اینترنت
 -۳نصب مرورگرهای " "Google Chromeو "."Mozila Firefox
 -۴نصب نرم افزار " " Adobe Connectبر روی رایانه
 -۵نصب نرم افزار " "Adobe Flash Playerبر روی رایانه
پس از فراهم نمودن سخت افزارها و نرم افزارهای موردنیاز با توجه به مراحل زیر به سامانه آموزش مجازی متصل گردید:
 -۱مرورگر خود را باز نموده (ترجیحا از مرورگر " " Mozila Firefoxاستفاده کنید) و در قسمت آدرس مرورگر ،آدرس
"  "http://lms.adiban.ac.irرا وارد نموده و دکمه " "Enterرا بزنید.

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

رمز عبور :کد ملی
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اکنون شما با موفقیت به سامانه آموزش مجازی دانشگاه متصل شده اید .در این سامانه دروس ارائه دانشجو با توجه به انتخاب
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:
جهت دسترسی به هر یک از دروس  ،درس موردنظر را با کلیک روی نام آن انتخاب کنید(مطابق تصویر زیر)
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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.
با کلیک بر روی لینک پایین بازه زمانی صفحه زیر باز خواهد شد.
1

2
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 .1اطالعات کالس  :اطالعاتی شامل عنوان کالس ،زمان شروع و پایان کالس را می دهد.
 .2پیوستن به کالس :برای پیوستن به جلسه ای میخواهد برگزار شود یا درحال برگزاری است.
*در این حالت باتوجه به برنامه هفتگی در ساعات مشخص استاد در کالس حاضر بوده و دانشجویان می بایست
جهت حضور در کالس به آن وارد شوند.
 :dgnidrocer .3کالس های آنالین که توسط استاد ضبط شده است در این قسمت قرار میگیرد.
*الزم به ذکر است کلیه کالسهای آنالین پس از خاتمه بصورت خودکار در سامانه ذخیره می گردند و دانشجویان می
توانند کالسهای ضبط شده را نیز مشاهده کنند .روش اجرای کالس های ضبط شده مانند کالس های آنالین است با
این تفاوت که گزینه پیوستن به کالس انتخاب نمیشود و لینک کالس رکورد شده انتخاب میشود.

دسترسی به کالس آنالین:
پس از انتخاب درس و با توجه به تاریخ کالس و کلیک روی نام جلسه گزینه پیوستن به کالس را بزنید .با کلیک بر روی
پیوستن به کالس صفحه زیر باز خواهد شد .در صورت استفاده از مرورگر کروم صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.

با کلیک بر روی  Open Adobe Connectصفحه زیر باز خواهد شد.
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*در صورت استفاده از مرورگر  Fire Foxصفحه زیر بازخواهد شد .با کلیک بر روی گزینه  Allowوارد
کالس خواهید شد.

همانگونه که در عکس مشاهده می کنید این صفحه شامل بخش های مختلفی است که این بخش ها عبارت اند از:
 )1از طریق این نوار شما میتوانید نسبت به اجازه گرفتن از استاد برای صحبت کردن استفاده کنید.
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 )2مورد دیگری که در نوار ابزار دیده میشود و بسیار اهمیت دارد افزایش و کاهش صدا می باشد.

)3قسمت اصلی صفحه :این بخش قسمتی است که استاد کلیه مطالب خود را درقالب(فیلم،پاورپوینت و)...به اشتراک قرار می
دهد.

 )3فعالسازی میکروفن

دانشجویان پس از کسب اجازه از استاد جهت صحبت کردن در کالس به منظور فعال شدن میکروفن می بایست (مطابق
تصویر زیر) از نوار ابزار باالی نرم افزار روی آیکن ظاهر شده مربوط به میکروفن کلیک نمایند .با کلیک روی آیکن مذکور رنگ
آن به سبز تغییر یافته و دانشجو می تواند مطالب خود را بیان نماید .الزم به ذکر است به محض انتخاب این گزینه پنجره
کوچکی نمایش داده خواهد شد که می بایست گزینه " "Allowرا انتخاب نمایید.
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 )4بخش ""Attendees

در این بخش لیست افراد حاضر در کالس اعم از استاد و دانشجویان (مطابق تصویر زیر) نمایش داده می شود .نام استاد در
بخش " "Hostو نام دانشجویان در بخش " "Participantsنمایش داده خواهد شد.

 )5بخش ""Chat

با استفاده از این بخش (مطابق تصویر زیر) دانشجویان می توانند با تایپ متن موردنظر خود در کادر مربوطه و فشار دادن
دکمه " "Enterمطالب را برای مشاهده کلیه شرکت کنندگان در کالس ارسال نمایند .در صورتیکه دانشجو بخواهد فقط با
یکی از شرکت کنندگان در کالس مکالمه خصوصی داشته باشد باید ابتدا نام فرد موردنظر را از قسمت " " Attendees
انتخاب کرده و گزینه " " Start Private Chatرا انتخاب نماید .با انجام این عمل یک " "Tabجدید در قسمت پایینی
بخش " "Chatفعال شده و در آن قسمت مکالمه خصوصی امکانپذیر خواهد شد.

*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
برای کار با سیستم آموزش مجازی  ،چنانچه نرم افزار مورد نظر در سیستمتان نصب نیست و یا حداقل های نسخه مورد نیاز
را ندارد ،می توانید نرم افزار مربوطه را از صفحه خانگی و از قسمت نرم افزارهای ضروری دریافت و نصب کنید( :نسخه نرم
افزار های فوق ،آخرین نسخه مورد تایید کالس مجازی و  LMSمی باشد).

❌در صورت نمایش این پیام هنگام مشاهده فایل های ضبط شده یکبار دکمه پیوستن به کالس در باالی فایل ضبط شده را
بزنید و بعد مجددا وارد رکورد ضبط شده شوید.
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روش اتصال به سامانه از طریق گوشی
 .1روش اجرای کالس مجازی آنالین و ضبط شده ادوبی کانکت در ios

برای یادگیری اجرای کالس مجازی و ضبط شده در  iosبر روی لینک زیر کلیک کرده و فیلم مورد نظر را
مشاهده کنید.
paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:setth

 .2روش اجرای کالس مجازی آنالین و ضبط شده ادوبی کانکت در اندروید

برای یادگیری اجرای کالس مجازی و ضبط شده دراندروید بر روی لینک زیر کلیک کرده و فیلم مورد نظر را
مشاهده کنید.
paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:snath

 .3روش اجرای کالس ضبط شده ادوبی کانکت در اندروید گوشی سامسونگ و هواوی

برای یادگیری اجرای کالس مجازی و ضبط شده دراندروید گوشی سامسونگ و هواوی بر روی لینک زیر
کلیک کرده و فیلم مورد نظر را مشاهده کنید.
paahr/::ccc.phpdpa.niw:/:4pi2n

*راه های ارتباطی با دپارتمان فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه *
تماس با شماره تلفن 351-16775543-8 :داخلی 333
ارتباط از طریق تلگرام با IDیا شماره تلفن 29223932420، @adibanitsupport :
کانال اطالع رسانی سامانه آموزش مجازی در تلگرام:

@adibanlms

**با آرزوی موفقیت**
دپارتمان فناوری دانشگاه ادیبان
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