
بسمه تعالی 

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران )LMS(سامانه آموزش الکترونیکی نحوه استفاده از 

.مراجعه کنید lms.sru.a.irبه سایت  ،در ابتدا براي ورود.1

.مطابق شکل زیر بر روي دکمه ورود کلیک کنید.2

  

.بري و رمز عبور خود را وارد کنیدنام کار جدیددر صفحه .3

مدعووعلمیهیاتمحترماساتیدتمامیبرايسامانهشدهروزبهنسخهدر

استاديکد: کاربرينام

ملیشماره: عبوررمز

دانشگاهخارجوداخلدانشجویانتمامیبرايو

گلستانسامانهدرشدهثبتدانشجوییشماره: کاربرينام

ملیشماره: عبوررمز          

  



اگر براي . شویده درستی وارد کنید به صفحه شخصی خود وارد میخود را باگر نام کاربري و رمز عبور  .4

. استفاده کنید باید نرم افزارهاي ضروري را نصب کنید LMSخواهید از سیستم اولین بار است که می

.ي نشان داده شده استردر شکل نحوه دانلود نرم افزارهاي ضرو

یر این غافزار پالگین کالس مجازي را نصب کنید در  براي استفاده از کالس مجازي حتما باید نرم

اگر قبال این نرم افزارها را نصب کرده باشید . صورت امکان ورود به کالس مجازي را نخواهید داشت

  .نیازي به نصب مجدد نیست

براي ورود به کالس مجازي باید مطابق شکل زیر بر روي درس هاي من کلیک کنید و درس مورد نظر .5

.نتخاب کنیدخود را ا
  

  

  

  



نام درس مورد ......(ورود به کالس مجازي، براي ورود به کالس محازي بر روي لینک انتخاب درسبعد از .6

.کلیک کنید) نظر

  

.در صفحه جدید بروي لینک نشان داده شده در شکل زیر کلیک کنید.7

  

  

  

  

  

  

  



م افزارهاي ضروري نصب کرده را از قسمت نر )پالگین کالس مجازي(adobe connectاگر نرم افزار .8

.کلیک کنید open adobe connectباشید با شکل زیر روبرو خواهید شد که بروي گزینه 

  

. خود خواهید شدهایت وارد کالس مجازي درس انتخابی در ن.9

  

  



بهتانمودهکلیککالس،صفحهبااليمنويدرمیکروفندکمهرويبرکالسبهورودازاساتید محترم پس

  .باشد میاستادمیکروفنشدنفعالدهندهکه نشانآیددرسبزرنگ

  

  
  

  
  

  

  

  

  



مجازيکالسضبط.10

طوربهرامجازيکالساساتید،مصوبه شوراي آموزشی دانشگاهاساسبروکالسشروعابتدايدراستضروري

منوي ازکالسضبطشروعجهت.بگیردقراردانشجویان استفادهموردبتواندآیندهدرتانمایندضبطکامل

Meeting  گزینهصفحه،بااليدرRecord Meeting نماییدانتخابرا.  

  

  
  

  .شودمیدادهنمایشصفحهبااليمنوينوارراستقسمتدررنگیقرمزدایرهکالس،ضبطشروعصورتدر

  
اتمامبهکالسضبطت،اینصورغیردرشودمتوقفکالسضبطحتمابایدکالساتمامازپس:مهمنکته

.بودنخواهددسترسدرشدهضبطکالسبنابراینونمیرسد

برشدهبازمنويدر .شودبازمنوییتاشدهکلیکشده،بیانرنگقرمزدایرهرويبرکالس،ضبطاتمامجهت

  .شودمتوقفکالسضبطتانماییدکلیکStop Recordingدکمهروي



  
  

کالسبهدسترسیجهت .گرفتخواهدقراردردسترسشدهضبطکالسکالس،اماتمازدقیقهچندازپس

کالسهايلیستبعد،صفحهدر .نماییدکلیکمجازيکالسلینکرويبرمربوطهدرسصفحهدرمجازي

مربوطهجلسهبهجلساتازیکهرعنوانرويبرکلیکبا .میشوددادهنمایششکلمشابهشدهضبطمجازي

  .داردوجودStreamingصورتبهکالسمشاهدهامکانورویممی

  

  
  



ویافتهخاتمهجلسهMeetingمنويازEnd Meetingگزینهرويبرکلیکباکالس،یافتنپایانازپس

 Endگزینهرويبرکلیکازقبلباشیدداشتهبخاطرحتما .شودمیقطعمجازيکالسباحاضرینهمهارتباط

Meeting کنیدخارجشدنضبطحالتازراجلسه.  

  

اصلیصفحه

امکاناتتمامداشتخواهیمدسترسیآنبهمجازيکالسمحیطبهورودازپسبالفاصلهکهصفحهایندر

  .استشدهدادهنشانصفحهاینکلینمايزیرتصویردر .میباشددسترسدرمجازيکالسمحیط

  
  

شدهتشکیلزیربصورتاصلیقسمتچهارازمجازيکالسلیاصصفحهپیداست،فوقتصویردرکههمانگونه

  است

).دانشجویان(کنندگانشرکتبهاستادنظرموردمحتواهاينمایشجهتShare (Pod)بخش▪  

  .کالسدراستادتصویرنمایشجهتVideo (Pod)بخش▪

  .کالسدرحاضرینلیستنمایشجهتAttendees (Pod)بخش▪

.کالسدرحاضرینبیننوشتاريارتباطجهتChat (Pod)بخش▪ .



کالسسروردرشدهاعمالتنظیماتبرحسباستممکنوشودمیگفتهPodاصطالحدرفوقهايقسمتبه

هايPodبررسیوشرحبهافزار،نرممنوهايمعرفیازپسوادامهدر .باشندمتفاوتVirtual Classمجازي

.پرداختخواهیموريضرهايقسمتسایروفوق

Meetingمنوي

منوهابقیهبررسیازوپرداختهمنوهاهمینبررسیبهلذادارند،نیاززیرهايگزینهبهتنهامنوایندراساتید،

  .کنیممینظرصرف

. ▪▪ Audio Setup Wizard میکروفنواسپیکر /هدستصحیحعملکردبررسیجهت

▪▪ Record Meeting مجازيکالسدررخدادهاهمهضبطجهت

▪▪ End Meetingجلسهبهدادنپایانجهت

▪▪ Exit Adobe Connectافزارنرمازخروججهت  

  

مجازيکالسدرگذارياشتراكبهنحوه

PDFفایل(مدركیکاستاد،نمایشصفحهاشتراکگذاريبهجهت رويبرترتیببهکالس،سفیدتختهیا )

کلیک”Share Document”،“Share My Screen“و”Share Whiteboard“هايگزینهازیکهر

  .گردد



  
  

Share My Screen   

  :شدخواهدباززیرشکلبصورتايپنجرهگزینهاینرويبرکلیکبا



  
درستشد،خواهددادهنمایشسایرینبرايشما،رایانهdesktopمیزکارتصویرکلDesktopگزینهانتخاببا

  .بینیدمیخودتانکهيچیزهمانند

انتخابراآنهاشماوهستنداجرادرحالشمارایانهرويکهافزارهایینرمتنهاApplicationsگزینهانتخاببا

.شدخواهددادهنمایشسایرینبرايکنید،می

انتخابراهاآنشماکهشمارایانهرويبازافزارهاينرمازخاصیهايپنجرهتنهاWindowsگزینهانتخاببا

  .شدخواهددادهنمایشسایرینبرايکنید،می

  

Share Document   

  .شدخواهدباززیرشکلبصورتايپنجرهگزینهاینرويبرکلیکبا



  
  

دروبودهکالسدرشدهبارگزاريفایلهايسابقهبهمربوطههرکدامچپسمتهايگزینهپنجره،ایندر

دارايهاگزینهاینازموردچندیایکفایلها،کاربردونوعبهبسته،باشیدنمودهبارگزاريرافایلیصورتیکه

ابتداکافیستفایلبارگزاريبراي .داشتنخواهندمقداريهیچگونهاستفادهاولیندرولیبودخواهندمقدار

انتخابراخودنظرموردفایلشدهبازپنجرهازسپس،ونمودهکلیکBrowse My Computerدکمهروي

در .میباشنددیگرموردچندوفلشpdfپاورپوینت،فایلشاملقسمتایندرقبولموردفایلهاي .نمائید

  .استشدهدادهنشانفلَشفرمتباشدهShareفایلازنمونهیکزیرتصویر

  

  



Share WhiteBoard

Paintافزارنرممشابهتقریبامحیطاین .شدخواهدباززیرشکلبصورتايپنجرهگزینهاینرويبرکلیکبا

متن. بپردازیدآندرنوشتنبهTouchpadیانوريقلممأوس،ازاستفادهبامیتوانیدشماوبودهویندوزدر

  .شودمیدادهنمایشدانشجویانبرايهمزمانبصورتWhiteboardمحیطدرشدهنوشته

  
  

Notes

برگزاريکالس،برگزاريدرتاخیراطالعیههمچونویرایشقابلوثابتمتنیکدنداقراربرايگزینهایناز

  .شودمیاستفادهمجازيکالسدر ...وکوئیزیاآزمون

  

  
  

Attendees   

  .شودمیدادهنمایشخودبهمخصوصpodدرکالس،درحاضرافرادلیستگزینهاینبودنفعالدرصورت

  



  
  

Video  
کموبداشتن،امکاناینازاستفادهبراي(میشوداستفادهکالسدردانشجویانیاواستادتصویرنمایشجهت

.)استضروريفعال

:کنیدعملزیربصورتکالسدرخودتصویرنمودنفعالجهت

.کنیدحاصلاطمینان،خودرایانهبهکموبصحیحاتصالازابتدا1.

.کنیداقدامآنسازيفعالبهنسبتویدئوPodوجودعدمدرصورت2.

  .کنیدکلیکStart My WebcamدکمهرويPodاینيصفحهوسطدر2.

  

  
  

  .کنیدکلیک Closeدکمهرويبرسپسو Allowدکمهرويابتدازیرصفحهنمایشدرصورت



  
  

شماکموبسالیارتصاویرکاربرانازیکهیچولیشدهفعالدوربینفقطلحظهاینتاباشیدداشتهخاطربه

ارسالقطعبراي .کنیدکلیک Start Sharingدکمهرويبرانکارسایربهتصویرارسالجهت .دیدنخواهندرا

رويبرکلیکبامیتوانیدشماهمچنین .کنیدکلیک Stop My Webcamدکمهرويکاربران،بهتصویر

راشماتصویرکاربرانسایر،وضعیتینادر(نمائیدمتوقفموقتبصورتراتصویرارسال Pauseدکمه

  .)دیدخواهندثابتعکسیکبصورت

  

Chat
.شود میاستفادهامکاناینازکالسافرادبیننوشتاريارتباطبرقراريجهت

   .Chat 1:قسمتدرمطلبنوشتنجهت

  )1شماره(نمائید واردمخصوصکادردرراخودنظرموردمتن.1

.کنیدکلیک)2شماره(ارسالدکمهبررويیایددهفشاررا Enterکلید.٢

 Attendeesلیست درخودموردنظرفردنامبهمأوسبوسیلهابتداخصوصی،بصورتمتنیکارسالجهت.3

جدیدي در tabکاراینبا. کنیدکلیک Start Private Chatگزینهرويسپسونمودهاشاره)3شماره (

دادهنمایشنظرموردفردوشمابرايفقطآندرموجودمتنکهدشخواهداضافهچت Podپائینیقسمت

.شودمی



  
  

Files

استفادهامکاناینازمیتوانیدکالسدرحاضرافرادسایرتوسطمستقیمدانلودوکالسدرفایلبارگزاريجهت

دادنمایشرزیشکلبصورتايپنجره .کنیدکلیک Upload File…دکمهرويابتدا Podایندر. کنید

  .شدخواهد

  
  

  .کنیدانتخابراخودنظرموردفایلونمودهکلیک Browse My Computerدکمهرويبرزیرپنجرهدر



  
  

   Audioمنوی

امکاناتلحاظازالکترونیکیکالسآسانترادارهجهتکهمیباشدزیرشرحبهسادهامکاندودارايتنهامنواین

  .گیرند میقراراستفادهموردصوتی

Microphone Rights For Participants   
  .شود میفعالیکجابصورتدانشجویانهمهبرايمیکروفن،ازاستفادهامکانگزینه،اینرويبرکلیکدرصورت

Enable Single Speaker Mode   

  .دبوخواهدفعالنفرکیبرايتنهاواحد،آندرمیکروفن،ازاستفادهامکانگزینه،اینرويبرکلیکدرصورت

  

دانشجویانلیستمشاهده

رااندکردهاخذرادرساینجاريترمدرکهنشجویانیدالیستبخواهیدچنانچه،درسیکبهمربوطصفحهدر

  .دنماییکلیک»کنندگانشرکت«رويبرراهبريقسمترد،نماییدمشاهده

  

  
  

ودانشجویانورودزمانآخرینالکترونیک،پستآدرسعکس،نامخانوادگی،نام،شرکتکنندگان،صفحهدر

  .شودمیمشاهدهدیگرمواردو LMSسامانهبهاستاد



  
  

درسمحتوايتنظیماتویرایشابزار

درس،محتواياصلیصفحهدر»ویرایششروع« .میشوددادهنمایشصفحهرويبرآیکونهایی .نماییدکلیک

دادهقرارمختلفآموزشیمحتواهايمقابلدرهمچنینومختلفتاالرهايمقابلدرهمچنین دکمهرويبر

ایجادراقابلیتهاییکهشود میمشاهده»ویرایش« دکمهآموزشیمختلفهاي هفته یامجازيکالسدرشده

  .شود میدادهتوضیحزیرقسمتدرقابلیتهااین. نماید می

  : انتقال

وآیکوناینرويبرکلیکبا .میشوداستفادهقابلیتاینازموجود،مطالبقرارگیريترتیبجایی جابهبراي

.نماییدمشخصراشدهقراردادهدرسیلینکهايقرارگیريترتیبمیتوانیددلخواهتانمکانبه آنکشاندن

: روزرسانیبه

.دهیمانجامراروزرسانیبهمیتوانیمدرسهردرشدهگذاشتهمحتوايتوضیحاتونامویرایشبراي

: پیکربندي

.استتنظیمقابلقسمتایندرمحتواهربرايسفارشیومختلفتنظیمات

: چپبهانتقال

دهاستفاپایینترسطحمطالبواصلیمطلبنمودنمشخصوصفحهزیرایجادبرايقابلیتاینازمعمولًا

.میگردد

: نمایش



دیدازموقتصورتبهراآنمیتوانیمدهیم،قرارآموزشیسیستمدرمیخواهیمکهمطالبیتکمیلزمانتا

دادهنمایش»شاگردانازپنهان«عبارتمحتوا،آنپایینقسمتدرپنهان،حالتدر.سازیمپنهاندانشجویان

  .شودمی

:حذف

موردنظرمحتوايآیکوناینرويبرکلیکبامیتوانیمشده،قراردادهآموزشیمحتوايحذفبهتمایلصورتدر

  .نماییمحذفرا

  آموزشیمحتوايیافایلنمودناضافه

اضافه «منويازسپسرفته،ویرایشحالتبهابتدادرسبهآموزشیمحتوايیافایلیکنمودناضافهجهت

  .کنیدانتخابرا» فایل«گزینه » کردن یک فعالیت یا منبع

  
  

.نماییدتایپرافایلآنازتوصیفیتوصیف،قسمتدرونمودهتایپرافایلنامنام،قسمتدربعدصفحهدر

  .میگردداستفادهفایلهاانتخاببرايزیرتصویردرشدهدادهنشانشیوهدوازیکیازفایلهاانتخابقسمتدرسپس



  
انجامزیرشکلبامشابهمیتوانیدراشدهبارگذاريفایلهايمورددرمختلفتنظیماتانواعفایلهاانتخابقسمتذیلدر

»درسبهازگشتبوذخیره«یا»نمایشوذخیره«دکمهرويبرمیتوانتنظیماتنمودنمشخصازپس.دهید

  .نماییدکلیک

  
  



نمایدکلیکآنرويدانشجوچنانچهاست،شدهاضافهدرسصفحهمحتویاتبهموردنظرفایلبارگذاري،ازپس

  .نمایدددانلورافایلیاوکردهمشاهدهرافایلمحتوايمیتواند

  


