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  يکالس مجاز ياز برايمورد ن ينرم افزارها .۱
ن نرم افزارها در آدرس ي. استم مورد استفاده نصب شودير بسته به سيز ي، نرم افزارهايورود و استفاده از ماژول کالس مجاز يبرا

 https://www.sku.ac.ir/Page/60 دقرار داده شده ان 

 ندوزيو يافزونه ادوب برا  

 
http://dl.iauec.ac.ir/software/addinwin.zip 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  دياندرو يافزونه ادوب برا

http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe.Connect,٢ ٢ ٢.zip 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  ریفلش پل

  .ActiveXه يبر پا ير مرورگرھايو سا Internet Explorerنسخه مخصوص مرورگر   

  تيمگابا ١٩٬٢ -   ActiveX ينسخه - دانلود

  
  .NPAPIه يبر پا ير مرورگرھايو سا Firefoxگر مرورگرھا مانند ينسخه مخصوص د

  تيمگابا ١٩٬٧ -   NPAPI ينسخه - دانلود
  

  .PPAPIه يبر پا ير مرورگرھايو سا Operaو  Chrome ،Chromium ينسخه مخصوص مرورگرھا  

  تيمگابا ٢٠٬٠ -   PPAPI ينسخه - دانلود
   

   www.p30download.com  رمز ھمه:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

براي تايپ فارسي در محیط کالس مجازي مورد نیاز است - يبورد فارسیک  
http://dl.iauec.ac.ir/software/keybordfarsi.zip 

د نصب شده يبا يبورد فارسير بسته به مرورگر مورد استفاده شما و کيستم شما، فلش پليادوب بسته به س  ياز افزونه ها يکيباال،  ياز نرم افزارها
  ر استيت زيب اولويها به ترتشنهاد مرورگريشده است اما پ يابيمختلف تست و ارز يستم با مرورگرهايباشد. کل س

 رفاکسيفا 

 کروم 

 Opera 
 روسافت يماEdge 

 … 

https://www.sku.ac.ir/Page/60
http://dl.iauec.ac.ir/software/addinwin.zip
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe.Connect,
http://www.p30download.com
http://dl.iauec.ac.ir/software/keybordfarsi.zip


ه استفاده از از بيصحبت در کالس درس ن يبرا ار داشته باشند.يو امکانات آن حتما هدست در اخت ينه از کالس مجازياستفاده به يان برايدانشجو
 کروفن و هدفون است.يم

  
  
  

  يت مجازيريمدستم يورود به س .۲
ر قابل يز يهاريق مسيجاد و از طريخود را پرداخته باشند حساب آنها ا ينه درس ثبت ناميان در سامانه ثبت نام کرده اند و هزيانشجونکه ديبعد از ا

صفر رد خواهد  Sessآنها فعال نخواهد شد و نمره آنها در سامانه  ينه ثبت نام پرداخت نکرده باشند حساب کاربريکه هز يدسترس است.(کسان
  شد)

و  يبه عنوان نام کاربر يي. شماره دانشجوستم شونديو وارد س https://sku.ac.ir/login.aspx   پ نمودهير را در مرورگر خود تايزآدرس 
است و کلمه عبور همان کد  يشماره دانشجويي است که به عنوان نام کاربر s941207133مثال (ف شده است.يبه عنوان کلمه عبور تعر يکد مل

  )افراد مختلف متفاوت است ين فرد است و برايا يمل

   

صفحه سمت چپ و  يکه همان پانل دانشجو هست نام شما در باال ۱ر شوند. در شکل يز مطابق شکل ييند و و ارد پانل دانشجويانها را وارد نما 
  شود. يح داده ميشده است که در ادامه همه آنها توض يم بنديبخش در سمت راست تقس ۸ن پانل به يراست نوشته شده است. امکانات ا

 

  پانل دانشجو -۱شکل 

 يشخص 

https://sku.ac.ir/login.aspx


ا بعد از خود ر ياست. دانشجو الزم است مشخصات فرد ير کلمه عبور، و مشخصات فردييدرخواست کمک، تغ يبخش شامل سه فرم به نامهان يا
ت نکار صوريشود ايشنهاد ميپ يست وليدانشجو الزام ن ين مشخصات براير ايير دهد. تغييتغ  ۲مطابق شکل  يمشخصات فرد يک بر رويکل
  رد. يپذ

  د قابل انجام است. يو کلمه عبور جد يو وارد نمودن کلمه عبور فعل  ر کلمه عبورييتغ يک بر روير کلمه عبور هم با کليينغ

  
 ي: مشخصات فرد۲شکل 

 خدمات انتخاب واحد 

  رد.يگ يار نمراست مورد استفاده ق Sessدانشگاه شهرکرد  يستم آموزشينکه سيل اين بخش بدليا

 يخدمات آموزش 

دهند. و ياب انجام ميمشخص حضور و غ يد خود در زمانهاين و به صالحديدروس آنال يد در تمامي: اساتابيغ حضور و .۱
 يدانشجواب دانشجو نشان داده شده است. که به عنوان مثال ياز حضور و غ يبخش ۳کنند. شکل يآنرا در سامانه ثبت م

ور ب بوده است و در جلسه اول حضيرا در جلسه پنجم غا ينفارسا يخسرو يشرفته از استاد هاديپ يسيدرس برنامه نونمونه 
 اب انجام نشده است. يه موارد حضور و غيداشته است. بق

 .شوديانجام م Sessدانشگاه شهرکرد در سامانه  يبرا: نمرات موقت و اعتراض .۲

 .شوديانجام م Sessدانشگاه شهرکرد در سامانه  ي:برا ييکارنامه نها  .۳

 شود.يانجام م Sessدانشگاه شهرکرد در سامانه  يدروس: برا يابيارزش .۴

توسط دانشجو انتخاب شده است و در آن ساعتها دانشجو  يکه به صورت مجاز يدروس ي: برنامه هفتگيمشاهده برنامه هفتگ .۵
 دهد. ينشان منمونه را  يدانشجو يبرنامه هفتگ ۴شرکت کند نشان داده شده است. شکل  يالزم است در کالس مجاز



 

  ابي: حضور و غ۳شکل 

  

  
 ي: برنامه هفتگ۴شکل 

 يآموزش مجاز يسهايسرو 



 ن شکل يدر سمت چپ انشان داده شده است.  ينحوه ورود به کالس مجاز ۵که در شکل  ين بخش سامانه کالس مجازي: مهمتريکالس مجاز
دام از هر ک يل کالس برايتشک يآزمون و زمانبند يخ برگزاريتار –نمونه نشان داده شده است. که در آن نام درس  يدانشجو يست کالس هايل

ن يد که ايندقت ک( .شودير نشان داده ميز يغام هايثبت نام شده توسط دانشجو نشان د اده شده است.  بسته به حضور استاد و زمان کالس پ يدرسها
د و مجدد ين صفحه را ببندينشان داده شده است ا ۱صفحه که در شکل  يضربدر باال يک بر رويشود. و لذا با کليکبار رفرش ميقه يدق ۵صفحه هر 

 )ديآنرا باز کن يکالس مجاز يک بر روياز سمت راست با کل

a. نشده است. ياد وارد کالس مجازهنوز است ي:زمان کالس االن است ول استاد در کالس حضور ندارد 

b. ساعت کالس گذشته است يزمان کالس امروز است ولان کالس: ي/پااستاد در کالس حضور ندارد 

c. :ر ک بيبا کلک تواند وارد کالس شود.ين االن است و استاد هم در کالس حضور دارد و دانشجو ميزمان کالس هم ورود به کالس
  د. يکالس شو د وارديتوانيدکمه ورود به کالس م يرو

 
  ي: ورود به کالس مجاز۵شکل 

  
ب امکانات آن ياست که به ترت يط کالس مجازين همان محيشود. ايبه شما نشان داده م ۶مطابق شکل  ي، فرميط کالس مجازيبعد از ورود به مح

  شوديح داده ميدر ادامه توض
۱. Video  ود از ر خيبه انتشار تصو يازيد نيح است که غالب اساتيضالزم به تون قسمت وب کم استاد  نشان داده خواهد شد. ي:در ا

جوها از دانش يکيکه استاد به  ينکه در صورتيست. مورد بعد ايمهم ن يليد خيق وب کم ندارند و لذا اگر وب کم استاد رو نديطر
 ن قسمت وب کم دانشجو را نشان خواهد داد.ياجازه انتشار وب کم خود را در کالس بدهد ا

۲. Hostن درس است يکه مدرس ا يفارسان يخسرو يهادن شکل نام يدهد. در اي: نام استاد درس و در واقع مسول کالس را نشان م
 دهد. يرا نشان م

۳. Participantsدهد. يان وارد شده به کالس را نشان ميست دانشجوي: ل 



۴. Chat د و سپس دکمه سمت يسيبنو يمتن ۴قسمت  يمتن که در جعبه يرد در صورتيگيچت کردن مورد استفاده قرار م ين قسمت براي: ا
ن عمل ينکه ايا ليشود که به دليه ميدا توصيد. اکيشود و همه آنرا خواهند ديکل کالس ارسال م يغام شما برايد پيک کنيراست آنرا کل

نکه استاد ير اد مگيکن يرام بشدت خودداير بگذارد از ارسال پيان کالس تاثيگر دانشجوين ديتمرکز استاد و همچن يممکن است بر رو
 را خواسته باشد.  يا جوابي ياز شما متن

 : يچت به صورت خصوص

جه در قسمت چ ويگر، به هينکه مشکالت ديا ايد و ياستاد رو ندار ينکه صدايد از جمله ايدر کالس دار يکه هر مشکل ينکته: در صورت
ف است ينترنتتون ضعينکه ايا اياد مشکل از سمت خودتون هست يال زاحتم -ن حرفهايد که من صدا ندارم و مشکل دارم و ايسيچت ننو

د. درس يد. نگران خود درس هم نباشيد مشکل خود رو حل کنيکن يد و خودتون سعينکه هدفون شما مشکل دارد. پس صبور باشيا ايو 
ه صورت کامل د بعدا آنرا بيتوانيد ميهاز آن را گوش د يا بخشيد کالس رو کامل يکه نتوانست يشود و در صورتيبه صورت کامل ضبط م

  د. يمشاهده کن
ت. شماس يفن يانا مشکل هاين شخص مسئول جواب دادن به سواالت و احيوجود دارد. ا يبه نام مسئول فن ي: در هر کالس فرد۲نکته 

 ينکه بر رويد بدون ايتوانيم ،۴د در بخش يرو بزن Start Private Chatنه يد و گزينام آن نگه دار ياشاره گر ماوس را بر رو يوقت
  . ديشون بپرسيانا مشکل خود را از ايد و احيصحبت کن يبا مسئول فن يد به صورت خصوصير بگذاريکل کالس تاث

 Audio Setup Wizardو سپس  Meetingنه يگز ۵در شکل  ۶د از بخش يتوانيد مياستاد رو ندار يکه صدا ي: در صورت۳نکته 
  ديدا کنيپخود را  يستم صوتيمشکل س

 
  يط کالس مجازي: مح۶شکل 

۵. Sharing : ار ير اختن بخش ديبه اشتراک گذاشته شده توسط استاد را مشاهده کند. کنترل ا يتواند محتواهايدانشجو من بخش يدر ا
به دانشجو درس  توانديق ميت برد را به اشتراک بگذارد و از آن طريا وايا دسک تاب خود و ي، PDFل يتواند فاياستاد است و استاد م

 دهد.



کالس آنرا به  يدن صدايشن يشما نشان داده شده است. برا  Speakerن بخش ابتدا يدر اکرها: يو است يامکانات سخت افزار .۶
د. مثال ينت کالس استفاده کيد از آنها در کالس با توجه به وضعيتوانيوجود دارد که شما م ييکرهايد. و استيصورت سبز رنگ نگه دار

کر نشان داده خواهد شد و ين استيد، سپس در کنار نام شما ايک کنيرا کل Raise Handکر يد استيتوانيد ميدار يکه سوال يدر موقع
گر هم يد يکرهاياستد. ييپ نمايتا ينکه به صورت متنيا ايد و يبپرس يد سوال رو به صورت صوتيتوانياگر استاد به شما اجازه دهد م

ان يانا دانشجويد مفهوم خود را به استاد و احيا صحبت کنيد و يپ کنيتا يزينکه چيد بدون ايتوانيآنها م يعناتوانند استفاده شوند. از ميم
 ديگر برسانيد

 يبر رو کيشود و  با کليشما نشان داده م يکرفن برايو استاد به شما مجوز داده باشد دکمه مد ياگر قصد صحبت در کالس درس را دار: ۴نکته 
  ديکالس درس صحبت کند در يتوانيآن م

 درس  يجلسات ضبط شده برا ۷هستند. شکل  يابين بخش قابل دستيس شده اند در ايکه توسط استاد تدر ي: جلساتضبط شده يکالس ها
شده  شان داده ۸ شکلات مربوط به جلسه اول که در ييجزد يک کنيلم کليد و فيدانلود اسال يدهد. اگر بر رو يشرفته را نشان ميپ يسيبرنامه نو

 د. دا خواهد شياست پ

  
  ضبط شده ي: کالس ها۷شکل 

  
م جلسه، شماره جلسه و ... است. اگر استاد درس رو قبال ضبط کرده باشد و آنرا يات جلسه نشان داده شده است. عنوان جلسه، مفاهييجز ۸در شکل 

د يد تا بتوانيک کنيلمشاهده ک يدکمه ها ين باشد بر روينالد و اگر آيک کنيکل ل ارائه جلسهينام فا نک کناريل يشما گذاشت باشد بر رو يبرا
  د. يو مشاهده کنيديس شده را به صورت ويم تدريمفاه



  
  

  ضبط شده ي: دانلود کالسها۸شکل 
 دهد. يدانشجو را نشان م يات درس هايي: جزمشخصات درس 

  
 : مشخصات دروس ثبت نام شده دانشجو۹شکل 

  شود. نام درس را انتخاب و ين بخش نشان داده ميارسال کرده باشد در ا ياميکل کالس پ ياستاد براکه  ي: در صورتدرس ياعالن ها
 د.ييدرس را مشاهده نما يه اعالن هايکل



  
 درس ي: اعالن ها۱۰شکل 

  دهد. ين بخش قرار مياز است در ايمطالع درس مورد ن يوب که برا ينک هايل ي: استاد تمادرس يوندهايپ 

  
 درس يوندهايپ: ۱۱شکل 

 فرم  ۱۲ل د. شکيياستاد ارسال نما يستم انرا برايق سيد از طريد بايشما ارسال نما يبرا ينيمرکه استاد ت ي: در صورتدرس ين هايتمر
د يبا يل ارسالين فايد آنرا ارسال کرده باشند و همچين بايکه تا قبل از اتمام زمان ارسال تمر  ان دقت کننديدهد. دانشجو ين را نشان ميارسال تمر

  استاد ارسال شود. يل شود و برايتبد zipفشرده شود و به پسوند 



 
  ن هاي:ارسال تمر۱۲شکل 

 

 

  يريادگيکنند منجر به  يصحبت م يگه در مورد مطلبين که با هديان همين صورت است که دانشجويبه ا يريادگيد ينسل جد :انجمن ها 
انجمن  کيهر درس  يشود. برايجاد ميد ايست انجمن ها توسط اساتيه شده است که لياز انجمن ها (فروم) تعب ين بخش مجموعه ايشود. در ا يم

وانند به تيگر ميان ديقرار دهند، دانشجو يا موضوعيک انجمن در آن انجمن، مطلب، سوال و يتوانند با ورود به يان ميوقرار داده شده است. دانشج
کنند  يفروم ها شرکت کنند و سع يشود در بحث هايان خواسته ميار ساده است. از همه دانشجوين بخش بسيآن مطلب پاسخ دهند. کار کردن با ا

 ند.يرا حل نماگر دوستان خود يمشکالت د



  
 : انجمن ها(فروم ها)۱۳شکل 

  دانلود  ن بخش مشاهده وياز است از ايدرس مورد ن يره که برايا غيکه شامل کتاب، نرم افزار و  يتواند تمام منابعي: دانشجو م منابع درس
 د. ينما

  
 امتحان يس هايسرو 

حان شما امت يکه استاد برا ي. در صورتکنديماهنگ برگزار ماست که استاد در زمان مشخص و به صورت ه ين، امتحانيامتحان آنال
  د.يرير را در نظر بگين مشخص کرده باشد موارد زيآنال

 ديستم خود باشيامتحان پشت س يقا سروقت برايدق .۱

   من يآزمون هاد صفحه يده است" رو داريغام "زمان آزمون فرا نرسيده باشد و همچنان پيم امتحان رسيکه تا يدر صورت .۲
 د.ييد و مجددا آنرا اجرا نمايرو ببند

 ست وارد جلسه امتحان شود و لذا دانشجو امتحان رو از دست داده استيگر قادر نيقه از شروع امتحان، دانشجو ديدق ۵بعد از  .۳

اشد. به ب يحيا تشريو  يتواند تستيد. سواالت ميخوانده و به آنها پاسخ ده يکي يکيبعد از ورود به جلسه امتحان، سواالت را  .۴
شما در  يد که پاسخ هايک کنيرا کل ييان امتحان دکمه ثبت نهايقه قبل از پايد دو دقيکن يد، سعيزمان امتحان دقت کن

ما رو قبول ش يستم جواب هايد سيکه وقت آزمون تمام شده باشد و شما  دکمه ثبت را نزده باش يستم ثبت شود. در صورتيس
 .نخواهد گرفتبه شما تعلق  ينخواهد کرد و نمره ا

عد از ب يحيد. نمره اختصاص داده شده به سواالت تشريجه امتحان را مشاهده کنيد نتيتوانيبعد از اتمام زمان آزمون شما م  .۵
 کرد و به آنها نمره داد نشان داده خواهند شد. ينکه استاد پاسخ ها را بررسيا



 
  ني: امتحان آنال۱۴شکل 

 ينظرسنج: 

   ديد پاسخ دهيتوانينه مين گزيبکند از ا يان نظرسنجيستم بخواهد از دانشجوير سيمد که يدر صورت

 يام دهيپ: 

ا آموزش دانشگاه مسئول پاسخ دادن به يآزاد و  يآموزش هاد. اداره ين بخش استفاده کنيدرس، فقط و فقط از ا ارتباط با استاد يبرا
ل پاسخ دهند. شک ين بخش در زمان کوتاهيان در ايدانشجو يستند به سوال هاد هم موظف هيشما ندارد. اسات يو کالس يسواالت درس

  دهد.  ياستاد را نشان م يام برايفرم ارسال پ ۱۵

   



  استاد يام براي: ارسال پ۱۵شکل 
ام را در يمتن پنشان داده خواهد شد. عنوان و  ۱۶ن عمل شکل يد. بعد از اييک نمايرا کل ديام جديپنه ياستاد گز يام برايارسال پ يبرا

  د. ييمشخص نما رندهيافزودن گنه يخودشان نوشته و مقصد را هم با انتخاب گز يبخشها
  

  
  امي: ارسال پ۱۶شکل 

  
بخش از نام استاد نوشته شود و  ينشان داده خواهد شد. در قسمت نام خانوادگ ۱۷مشابه شکل  يرنده، صفحه ايبعد از انتخاب افزودن گ

هم که  يد. در صورتيبازگردانده شو يد تا به صفحه قبليشود. دکمه ثبت را بزنياستاد مورد نظر، آن استاد انتخاب م يک بر رويسپس با کل
  استاد ارسال شود. يام برايد تا پيک کنيتا دکمه ارسال را کليام ارسال شود آنرا انتخاب و نهايد همراه پيخواهيم يليفا

  د در بخش صندوق ارسال موجود باشد. يام حتما بايام، پيبعد از ارسال پ



  
  اميارسال پ ي: اننتخاب مقصد برا۱۷شکل 

 
 راهنما 

  د.ييان آماده شده است دانلود نمايدانشجو يل راهنما که برايد فايتوانين قسمت هم ميدر ا

 تنظيم صدا  .۳

استفاده کنند الزم است که هدست در اختيار داشته باشند. همچنين قبل از شروع کالس بايد  ياينکه بتوانند از کالس درس بخوب يبراجويان دانش
ط به مدرس درس نبايد بگيد يا در محي ياين منظور اگر مشکل صدا در کالس داريد تحت هيچ شرايط ياز عملکرد آن اطمينان حاصل نمايند. برا

د. چون اين مشکل از سمت سخت افزار سيستم شماست و خودتان بايد آنرا حل نماييد. مدرس درس نميتواند به صورت مجزا چت اعالم کني
داديد  را از دست يکه شما جلسه ا يتک تک افراد را حل نمايد. البته الزم به توضيحه که کل کالس ضبط ميشود و در صورت يمشکل صدا

  هده نماييد.ميتوانيد بعدا آنرا دانلود و مشا
  حل مشکل صدا:

  شما نشان داده خواهد شد.  يمشابه زير برا يپنجره ارا انتخاب کنيد.   Soundوارد کنترل پانل سيستم خود شويد و گزينه 



  
وضعيت در  يشما شناسايي شده است. نمودارهاهم در باال باشدسخت افزار   Recordingهدست شما شناسايي شده باشد و گزينه  ياگر بر رو

شما نشان  يبرويد پنجره زير برا Recording ياگر بر روکه در هدست شما صدايي پخش ميشود بايد باال پايين رود.  يزمان  Speakerکنار 
  داده خواهد شد. 



 
ر به شما نشان داده خواهد شد. بر يگر مشابه زيد يپنجره ا )ستم شما نامش متفاوت باشديممکن است در س( Microphone يک بر رويبا کل

  دير دهيير تغير آنرا مشابه شکل زيرفته و سپس مقاد  Levelنه يگز يرو



  
  

در پنجره کالس همانطور  د.يينما حلد آنرا يد بتوانيدر صدا داشت يانا شما اشکاليدهد تا اگر اح يدرس نمقه اول يند دقچاستاد،  ،در کالس درس
که به شما نشان  ييرا بر اساس پنجره ها ۴تا  ۱مراحل  د.ييک نمايرا کل Audio Setup Wizardنه ير نشان داده شده است گزيکه در شکل ز

   شما حل شود يد تا مشکل صداي. پنجره ها را مطالعه و مراحل را مرحله به مرحله انجام دهديدهد انجام ده يم



 


