
 تسوِ زؼالی

نحوه کار تا سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد  و سریع گام ته گام راهنمای

  گرانقذر اساتیذ ویژه ،زنجان اسالمی

 مقذمه -1

اسازیذ گزاهی زَجِ داضسِ تاضٌذ تزای کار تا ساهاًِ تزگشاری کالس ّای هجاسی داًطگاُ آساد اسالهی سًجاى تایذ  

( PCاگز اس کاهدیَزز رٍهیشی )تاال ٍ هسصل تِ ایٌسزًر در اخسیار داضسِ تاضٌذ.  ِت 7یا لدساج تا ٍیٌذٍس  PCیک کاهدیَزز 

تِ هیکزٍفَى ٍ اسدیکز تاضذ. در خصَظ لدساج ّا هیکزٍفَى داخلی یا اسدیکز اسسفادُ هی کٌیذ، کاهدیَزز ضوا تایذ هجْش 

تزای  اهکاى کار تا ساهاًِ تا هَتایل یا سیسسن ػاهل اًذرٍیذداخلی لدساج ّا کِ در زواهی آًْا ٍجَد دارد، کافی اسر. 

زجْیش ضذُ تِ  ،تاضذ، ازاق ّاییدر صَرزی کِ اسسادی دسسزسی تِ چٌیي اهکاًازی ًذاضسِ . ًیسراهکاى خذیز  اسازیذ

گزدیذُ اًذ کِ ّوکاراى گزاهی هی زَاًٌذ تا  زؼییيزجْیشاذ هذکَر در هحل داًطکذُ ّا در داًطگاُ )سایر اهام )رُ(( 

 کالس ّای خَد را تِ صَرذ هجاسی تزگشار ًوایٌذ.  ،اس عزیك اسسفادُ اس ایي زجْیشاذٍ حضَر در داًطگاُ 

یا لدساج خَد را رٍضي کٌیذ ٍ هٌسظز ضَیذ زا سیسسن ػاهل ٍیٌذٍس ضوا اجزا گزدد. تؼذ اس  کاهدیَزز ،تزای ضزٍع کار

 ّای سیز را تِ زززیة اجزا کٌیذ. سدس گام ٍرٍد تِ سیسسن ػاهل ٍیٌذٍس کاهدیَزز خَد را تِ ایٌسزًر هسصل کٌیذ.

 نصة نرم افسار ها و افسونه های الزم -2

 تِ زززیة تز رٍی لیٌک ّای سیز کلیک کٌیذ:افشًٍِ ّای السم، در گام اٍل، جْر ًصة ًزم افشار ّا ٍ 

  ًصة ًزم افشارWinrar (ایٌجا کلیک کٌیذ) 

  ًصة ًزم افشارFirefox (ایٌجا کلیک کٌیذ)  

  افشًًٍِصة Adobe connect (ایٌجا کلیک کٌیذ) 

  ًصة ًزم افشارFlashPlayer-Firefox (ایٌجا کلیک کٌیذ) 

http://dl.iauec.ac.ir/software/32bit.exe
http://dl.iauec.ac.ir/software/firefox.zip
http://dl.iauec.ac.ir/software/AdobeConnectAddinInstaller.exe
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe.Flash.Player32firefox.exe
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  ًصة ًزم افشارAnydesk (ایٌجا کلیک کٌیذ) 

 را کلیک کٌیذ.  Allowاگز تؼذ اس کلیک تز رٍی ّز یک اس لیٌک ّای تاال، صفحِ اخغار سیز ظاّز ضذ، گشیٌِ 

 

اًلَد هی ضًَذ. فایل ّا را اس هسیز داًلَد ضذُ اجزا کزدُ تا کلیک تز رٍی لیٌک ّای تاال، فایل ًزم افشارّای هزتَعِ د

ّیچگًَِ کذ یا فؼالیر دیگزی ًیاس ًیسر ٍ ٍارد کزدى  ،هزاحل ًصة عَل ٍ ًزم افشارّا را تِ زززیة تاال ًصة کٌیذ. در

 . زا هزاحل ًصة خیص رفسِ ٍ زوام ضَد فمظ گشیٌِ ّایی کِ تِ زززیة ظاّز هی ضًَذ را زأییذ کٌیذ

 ته سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسالمی ورود -3

. در دسکساج کاهدیَزز ضوا ظاّز خَاّذ ضذ  Firefoxیکَى هزتَط تِ هزٍرگز آخس اس ًصة ًزم افشار ّای فَق، 

در تخص ًَار آدرس هغاتك ضکل سیز آدرس  تا کلیک تز رٍی آیکَى هزتَعِ ایي هزٍرگز را تاس کٌیذ.

lmsmap.iauec.ac.ir   ٍ را زایح کٌیذEnter  در  کٌیذ زا ٍارد درگاُ ٍرٍد تِ ساهاًِ ّای آهَسش هجاسی ضَیذ. سدس

 ایزاى رٍی ًمطِ اسساى سًجاى کلیک کٌیذ.  کطَر ًمطِ تز رٍی صفحِ تاس ضذُ،

 

http://dl.iauec.ac.ir/software/AnyDesk.zip
http://lmsmap.iauec.ac.ir/
http://lmsmap.iauec.ac.ir/
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 ى کلیک کٌیذ.صفحِ تاس ضذُ تز رٍی ٍاحذ سًجا-سیزدر 

 

ذ ٌّز دٍ کذ هلی ضوا هی تاض ،ًام کارتزی ٍ کلوِ ػثَر خَد را کِ در اٍلیي ٍرٍد هغاتك ضکل سیز در صفحِ تاس ضذُ

 را ٍارد کٌیذ ٍ سدس گشیٌِ ٍرٍد تِ سایر را کلیک کٌیذ. 

 

تزًاهِ ّفسگی  هغاتك رٍس ٍ ساػرِ اتالؽ ززم جاری ضوا ًوایص دادُ هی ضًَذ. نظریدر صفحِ تاس ضذُ لیسر درٍس 

آى کلیک  ًام ، رٍیٍ هی خَاّیذ آى درس را تزگشار کٌیذ کالس ضوا در اتالؽ، در رٍس ٍ ساػر ّز درسی کِ لزار داریذ

 کٌیذ. 
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 سدس رٍی کذ کالس کلیک کٌیذ.

 

 در صفحِ تاس ضذُ رٍی گشیٌِ خیَسسي تِ کالس کلیک کٌیذ.
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 را تشًیذ. Allowدر صَرذ هطاّذُ ػالهر سیز، رٍی ػالهر ٍرٍد هوٌَع کلیک کزدُ ٍ سدس دکوِ 
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کلیک کٌیذ  در صفحِ تاس ضذُ رٍی ػالهر ّوچٌیي اگز تسسِ تِ زٌظیواذ کاهدیَزز ضوا صفحِ سیز تاس ضذ، 

ِ ًزم افشار ّا را تِ درسسی ًصة در صَرزی کضزایظ دیگزی خیص ًخَاّذ آهذ ٍ اغلة  را تشًیذ. Allowٍ سدس دکوِ 

 تا یکی اس دٍ حالسی کِ زَضیح دادُ ضذ هی زَاًیذ ٍارد فضای کالس ضَیذ.کزدُ تاضیذ، 
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 فضای کالس هغاتك ضکل سیز تزای ضوا تاس خَاّذ ضذ.در گام تؼذی 

 

در کالس تِ عَر  (در صَرذ رٍضي تَدى هیکزٍفَى)اس لحظِ ٍرٍد ضوا تِ کالس، کلیِ فؼالیر ّا ٍ صذاّای ضوا 

هغاتك ضکل  Allowذ ضذ. تا فطار دادى آیکَى هیکزٍفَى هغاتك ضکل تاال ٍ سدس فطزدى گشیٌِ ٌضثظ خَاّ ازَهازیک

 تطًٌَذ ٍ صذای ضوا ًیش در کالس ضثظ خَاّذ ضذ. را خاییي، داًطجَیاى هی زَاًٌذ صذای ضوا 
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ًوی  گگ سثش زغییز رًدر صَرزی کِ هغاتك زصَیز خاییي، رًگ دکوِ هیکزٍفَى ضوا خس اس کلیک تز رٍی آى تِ رً

خس اس اًجام زٌظیواذ تایذ یکثار کالس خَد را  .ایٌجا را کلیک کٌیذدّذ، جْر هطاّذُ ًحَُ اًجام زٌظیواذ هزتَعِ 

 تسسِ ٍ هجذداً ٍارد آى ضَیذ زا زٌظیواذ هؤثز گزدًذ. 

 

ضوي ایٌکِ زواهی  ضوا هی زَاًیذ فایل هٌاتغ زذریس خَد را در صفحِ کالس تاسگطایی کٌیذ زاگام تؼذی در 

-فایلًَع سالیذ ّای ضوا را هطاّذُ هی کٌٌذ، زَضیحاذ ضوا را ًیش تز رٍی اسالیذ ّا تطًٌَذ. داًطجَیاى تِ عَر هثال، ا

کِ تْسزیي  ٍ غیزُ هی تاضذ ، فایل صَزیآهَسضی، فایل زصَیز، ٍیذئَ ّای PDFّای لاتل فزاخَاًی در کالس ضاهل فایل 

اس هٌَی  هغاتك ضکل سیز در کالس PDF. تزای درج فایل هی تاضذ PDFفایل جْر ًوایص در کالس، فایل تا فزهر 

Share Document  .اسسفادُ کٌیذ 

http://dl.iauec.ac.ir/film/adobeconnect-teacher/ta16.mp4
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 سخاب کٌیذ.، فایل هَرد ًظز را اس حافظِ کاهدیَزز خَد اً Browse My Computerاس هٌَی 

 

 ًوایص دادُ هی ضَد. تزای ضوا ٍ داًطجَیاى ٍ  ضذُ فایل هزتَعِ تارگذاری، okخس اس فطزدى دکوِ 
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اکٌَى هی زَاًیذ زَضیحاذ خَد را ّوشهاى تا ًوایص فایل تزای زوام داًطجَیاى کالس تیاى کٌیذ. ایي فایل هی زَاًذ 

کالس ضوا تِ ضکلی اسر کِ فمظ هغالة تایذ تِ صَرذ ضفاّی زَضیح اگز  ضاهل فایل کساب یا جشٍُ یا اسالیذ تاضذ.

هی زَاًیذ تا رٍضي تَدى هیکزٍفَى)رًگ سثش آى(  ٍ اًجام فؼالیر دیگزی ًیسر درج فایل یا دادُ ضًَذ، ًیاسی تِ

ساًیذ. زَضیحاذ خَد را تیاى کزدُ ٍ هغاتك گام درج ضذُ در صفحِ تؼذی کالس را در اًسْای سهاى آى تِ خایاى تز

اسازیذی کِ زذریس خَد را تا هاصیک تز رٍی زخسِ ٍایر تزد اًجام هی دٌّذ، هی زَاًٌذ زذریس خَد را لثالً تز رٍی کاغذ 

زثذیل ًوَدُ ٍ هغاتك رٍش تاال در کالس  PDFتٌَیسٌذ ٍ اس آى ػکس تگیزًذ یا اسکي کٌٌذ. سدس تِ صَرذ فایل 
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یاى کٌٌذ. درج فایل زصَیزی اس ًَضسِ ّا تا زَجِ تِ ػذم اهکاى لاتلیر سٍم ًوَدُ ٍ رٍی آى زَضیحاذ خَد را ت تارگذاری

زَصیِ ًوی ضَد. ّوچٌیي در ساهاًِ یک زخسِ ٍایر تزد دیجیسال ًیش ٍجَد دارد کِ ًَضسي  ،کزدى رٍی زصاٍیز در ساهاًِ

تزای  طجَیاى ٍجَد دارد.ٍ هطاّذُ آًالیي آى زَسظ داً ىٍس کوی دضَار اسر ٍلی اهکاى زایح کزداتز رٍی آى تا ه

ٍ  تز رٍی آى تٌَیسیذهی زَاًیذ اسسفادُ اس زخسِ ٍایر تزد اس گشیٌِ سیز، زخسِ را تاس کٌیذ ٍ تا اًسخاب للن، تا حزکر هاٍس 

 .هی زَاًیذ تز رٍی آى زایح کٌیذ Tیا تا اًسخاب گشیٌِ 
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زای آهَسضی تِ ضکلی کِ ت ا فیلنیش رًگ تز رٍی جشٍُ یا زصَیز ز سثًوایص ًطاًِ گضارُ تِ ًمغِ ای خاظ ٍ اجْر 

اس کلیک تز رٍی ایي آیکَى، تزرٍی ّز ًمغِ کٌیذ. خس اسسفادُ  هیسَاًیذ داًطجَیاى ٍ ضوا لاتل ًوایص تاضذ، اس آیکَى سیز

ِ گز لاتل فایل ضثظ ضذُ ًْایی ًیش ایي ًطاًای کِ تا هاٍس کلیک کٌیذ، ًطاًِ گز سثش رًگ تِ آًجا هٌسمل خَاّذ ضذ. در 

 ذُ هی تاضذ.ّهطا

 

 را اس هٌَی سیز کلیک کٌیذ End Meetingحسواً خس اس خایاى کالس ٍ خایاى زذریس لثل اس تسسي صفحِ تایذ گشیٌِ 

 . را کلیک کٌیذ Okٍ سدس 
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ًیوِ ضة تز رٍی ساهاًِ لزار هیگیزد ٍ زَسظ خَدزاى ٍ  02تؼذ اس ساػر حذٍداً فیلن هزتَط تِ کالس ضوا ّز رٍس 

ة کالس لاتل هطاّذُ اسر. تٌاتزایي حسی اگز داًطجَیی تِ صَرذ آًالیي در کالس حضَر یا غای زداًطجَیاى حاض

 ًذاضسِ تاضذ، تؼذاً هی زَاًذ تا هزاجؼِ تِ ساهاًِ فیلن ضثظ ضذُ آى جلسِ اس کالس را هطاّذُ کٌذ. 

 

 

 

 فیلن ضثظ ضذُ جلساذ در ایي تخص لزار هیگیزًذ
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شذ، مراحل اتتذایی تا انتهایی ترگساری مجازی کالس ها تود که  مطالثی که ته طور مختصر تیانتا اینجا، 

در خصَظ سایز ًکاذ جشئی زز، هی زَاًیذ تسسِ  جهت ترگساری یک کالس معمولی ترای هر درس کافی می تاشذ.

ای تِ ًَع سؤالی کِ تزای ضوا ٍجَد دارد رٍی لیٌک ّای سیز کلیک کٌیذ ٍ تِ فیلن ّای آهَسضی حذٍد یک دلیمِ ای تز

 .  خاسخ تِ ّز سؤال ٍ یا فایل هزتَعِ دسسزسی داضسِ تاضیذ. تا زطکز

 معاونت علمی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت نیاز توضیح نکات جسئی تر و پاسخ ته سؤاالت -4

 ))جْر دسسزسی تِ خاسخ سؤاالذ ٍ داًلَد فایل ّای هزتَعِ رٍی ّز کذام اس لیٌکْای آتی رًگ سیز کلیک کٌیذ.((

 توضیح مرتوط ته اضافه کردن دانشجویان ته لیست کالس -4-1

راٌّوای گام تِ گام ًحَُ اضافِ ًوَدى داًطجَیاى درٍس هؼادل ساسی ضذُ تِ درٍس اصلی در ساهاًِ آهَسش هجاسی 

 داًطگاُ آساد اسالهی

http://faridesm.ir/Tutorial.pdf
http://faridesm.ir/Tutorial.pdf
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 پنجره کالس درس نکات مرتوط ته تنظیمات جسئی تر موجود در -4-2

 چیسر ٍ چگًَِ هحیغی اسر ؟  Onlineکالس  .0

 چیسر ٍ چِ کارتزدی دارد ؟  Attendeesخٌجزُ ی .2

 کٌن ؟  Chatچگًَِ تا افزاد حاضز در کالس .3

 چیسر؟  shareخٌجزُ .4

 چِ کارتزدی دارد ؟  Videoخٌجزُ ی .5

 چیسر ؟  Noteکارتزد خٌجزُ ی .6

 ؟چیسر ٍ چِ کارتزدی دارد   Fileخٌجزُ ی .7

 چیسر ٍ چِ کارتزدی دارد ؟  POLLخٌجزُ .8

 تِ چِ صَرذ اسر ؟  onlineًحَُ هحاسثِ حضَر ٍ غیاب در کالسْای .9

کاهدیَزز ضخصی( اسسفادُ هی کٌن چگًَِ اس درسسی ) pcاس  onlineتزای ازصال تِ سیسسن ٍ اسسفادُ اس کالس .01

 زٌظیواذ صذای سیسسن خَد اعویٌاى یاتن ؟

 تزای ضزکر در کالس آًالیي اس زثلر اسسفادُ هی کٌن . چِ زٌظیوازی را تایذ تز رٍی آى اػوال کٌن ؟ .00

 زرسی کٌن ؟تزای ٍرٍد تِ هحیظ کالس اس لح زاج اسسفادُ هی کٌن . زٌظیواذ صذای لح زاج را چگًَِ ت .02

 صذای داًطجَ لغغ ٍ ٍصل هیطَد اها تمیِ داًطجَ ّا هطکل ًذارًذ ؟ .03

هی ضَد ٍ گاّی اٍلاذ اس کالس تیزٍى هی افسن ، هطکل اس کجاسر صذای تٌذُ تزای ّوِ داًطجَّا لغغ ٍ ٍصل  .04

 ؟

 چزا ٍلسی رٍی ػالهر هیکزٍفي کلیک هی کٌن فؼال ًویطَد ؟ .05

 چگًَِ هی زَاًن در کالس آًالیي تا سایز داًطجَیاى چر خصَصی داضسِ تاضن ؟ .06

 چگًَِ هی زَاًن تِ داًطجَیاًی کِ سَال دارًذ اهکاى صحثر تذّن ؟ .07

 چگًَِ هی زَاًن تِ داًطجَ دسسزسی تِ هیکزٍفي تذّن ؟ .08

 چگًَِ هی زَاًن تِ داًطجَ دسسزسی ارائِ تذّن ؟ .09

 خس اس ازوام ارائِ زَسظ داًطجَ ، چگًَِ هی زَاًن دسسزسی ارائِ را اس ایطاى تگیزم ؟ .21

 ًاخَاًاسر ، تزای رفغ ایي هطکل چکار کٌن ؟ ًَضسِ ّای هي در کالس تزای سایزیي .20

 چگًَِ هی زَاًن سایش ًَضسِ ّا را در خٌجزُ چر زغییز دّن ؟ .22

 ًن فایلن را تزای ارائِ در کالس آًالیي ًوایص دّن ؟چگًَِ هی زَا .23

هی هاًذ ٍ ًوی زَاًن آى را ًوایص دّن ، آیا راُ حل دیگزی   convertفایل هي در کالس آًالیي در هزحلِ .24

 ّسر؟

 چگًَِ هی زَاًن خس اس ٍرٍد تِ کالس ، اس ٍرٍد داًطجَیاى هساخز جلَگیزی کٌن ؟ .25

 را تثٌذم ؟چگًَِ هی زَاًن خس اس ازوام درس ، کالس  .26

 سایز فیلن ّای آهَسضی هزتَط تِ ساهاًِ .27

http://dl.iauec.ac.ir/film/adobeconnect-teacher/ta5.mp4
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 پیوست -5

پیام ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، جناب آقای دکتر فیروز فر در خصوص ترگساری کالس  -5-1

 های مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

 الرحیم الرحمه اهلل بسم

 ...الصَّابِرِیهَ يَبَشِّرِ يَالثَّمَرَاتِ يَالْأَوْفُسِ الْأَمًَِالِ مِهَ يَوَقْصٍ يَالْجًُعِ الْخًَِفِ مِهَ بِشَیءٍ يَلَىَبِلًَُوَّکُمِ

 .بذٌ مژدٌ ي بشارت را صابران ي آزماییم می محصًالت ي وفًس ي امًال وقصان ي گرسىگی ي ترس چًن َا سختی  از ای پارٌ بٍ شمارا البتٍ ي

 ۵۱۱ بقرٌ

 با سالم و احتزام

 ضمه آرسوی تىفیق روسافزون و روساهیی مملى اس آرامص ربای اساتید معظم و خانىادي اهی محتزم؛

است ات با عمل هب تىصیً اهی مکرر رهبز زعزیمان رد رد شزایط حساص بىدىد آمدي ، دااگشني همچىن همیشً با تبدیل تهدید اه هب فرصت نقص خىد را رد جامعً ایفا خىاهد كرد. مجالی فراهم شدي 

ری تىسعً آیىدي نیش صىرت گیزد.  خصىص استفادي اس فرصت اهی فضای مجاسی ، با حل مسئلً امروس ، ریل گذا

کالت و مستحضزید دااگشني آساد اسالمی با اشزافیت کامل هب ابعاد مىضىع و مش
تدبیز ریاست عالی دااگشني و همت مركز فه آوری نىاقض احتمالی؛کاری زبرگ را با  هماوگىهن هک 

کا هب نیزوی اهی  آمىسش دیدي، اجرای صحیح  ایه  رد ایه راي ، عملکرد و مىسشهای مجاسی شزوع كردي است.آاطالعات ساسمان رد حىسي  اهتمام واحد اه و مراكز دااگشنهی با ات

 ربانهم را تضمیه خىاهد كرد.

ی  کاالت رد ابتدا گاي  کار طبیعی بىدي  ولی قطعا  ربطرف می شىد.ودىد ربخی اش هب فضل الهی ایه ربانهم تمرینی خىاهد بىد ات دااگشني آساد اسالمی با مدرییت صحیح با قرار لرفته رد جای

 واقعی خىد باسویی اقبل اطمیىان ربای نظام مقدص جمهىری اسالمی و رهبز فرساهن انقالب رد مدرییت آیىدي اریان زعزی باشد.

 ساد اسالمی استان سنجانآبا سپاص اس مشارکت اساتید معظم دااگشني 

 علیزضا فیزوسفر


