
 های مجازی و تشکیل کالس    Lmsراهنمای استفاده از 

 :مراحل ورود به کالس 

 ورود به سایت آموزش با استفاده از کاربری و پسورد  -1

             lms-Vcانتخاب منوی آموزش مجازی  -2

      

 کلیک بر روی گزینه آموزش مجازی دانشگاه  -3

 



 منوهای موجود)نوار مشکی سمت راست صفحه(مشاهده دروس بر روی صفحه اصلی و بخش  -4

شود که این کد ترکیبی از کد گروه ،سال و نیم سال ذیل عنوان هر درس کد چند رقمی مشاهده می -5

باشد و مابقی آن کد گروه به چپ)چهار رقم( مر بوط به سال و نیم سال می 9باشد. از رقم تحصیلی می

گروه و مراجعه به برنامه هفتگی خود روز و ساعت کالس را استخراج درس است. استاد باید با استفاده از کد 

 نمایید.

باشد )با موضوع می 10روی عنوان درس مورد نظر کلیک کنید. صفحه جدیدی باز خواهد شد که شامل  -6

 توانید لینک کالس، لینک امتحان و ... را بسازید(.ها میویرایش این موضوع

 



 

برای مثال  لینک ورود به کالس آزمایشگاه شبکه( را اید؛ یرایش کرده)که و 1برای شروع موضوع  -7

انتخاب نمایید، سپس بر روی چرخ دنده موجود در قسمت چپ باالی صفحه کلیک کنید و در صفحه باز 

 شده گزینه شروع ویرایش را انتخاب کنید. 





ردن یک فعالیت کلیک کنید. در روبروی لینکی که ساخته اید) لینک ورود به کالس....( بر روی اضافه ک-

در قسمت را انتخاب کنید.در صفحه بعد   Adobe connectخواهد شد گزینه  ای که گشودهصفحه

 ، عنوان درس را با حروف فارسی ثبت کنید.  Meeting titleمشخص شده برای 







 

 فاصله بنویسید.حروف انگلیسی و بدون  با را درس عنوان Adobe Connect Settingsدر قسمت  -9

همان تاریخ   End timeتاریخ و ساعت اولین جلسه کالس و در قسمت   Start timeدر قسمت  -10

 دقیقه است. 90و ساعت پایان کالس وارد شود. توجه کنید زمان هر کالس 





 

  

 توجه مهم:

 ه ضبط کالس  نیازمند حجم زیادی است لطفا از ضبط آن خودداری کنید. با توجه به اینک •

را انتخاب کنید و از پایان کالس  end meetingگزینه  meetingاز منوی در خاتمه کالس  •

 مطمئن شوید.

 

دقیقه قبل از شروع استاد مقدمات کالس را فراهم  5کالسها راس ساعت مقرر آغاز ) 

یابد. لطفا به هیچ عنوان تغییری در برنامه کالس ایجاد نماید(. طبق برنامه پایان می

 ننمایید. 


