راهنمای تنظیم گوشی با سیستم عامل IOS
جهت اتصال به کالس مجازی
تهیه کننده :شراره ویزواری
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

 .1ابتدا الزم است وارد  App Storeشده و طبق شکل (1و )2دو نرم افزار  Adobe Connectو Aloha

 Browserرا دانلود کنید.

شکل 1

شکل 2
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 .2پس از دانلود ،آیکون های  Connectو  Alohaبر روی صفحه نمایش شما ظاهر می گردد (شکل .)3

شکل 3

 .3مرورگر  Alohaرا باز کرده و وارد "درگاه ورود به سامانههای آموزش مجازی دانشگاه واحد الکترونیک"
به نشانی  http://lmsmap.iauec.ac.irشوید(شکل  .)4بر روی نقشه ،استان گلستان را یافته و بر روی
آن کلیک کنید .پس از آن واحد گرگان را انتخاب کنید(شکل .)5

شکل 4
2

شکل 5

 .4با کلیک بر روی گرگان صفحه ورود به سامانه نمایان میگردد (شکل  .)6شما باید به یکی از روش
های گفته شده در شکل ( )7وارد پنل کاربری خود شوید.

توجه:
در صورتی که با هیچ کدام از روش های گفته شده موفق به ورود به سامانه نشدید با یکی از
پشتیبانان مشخص شده بخش فنی واحد گرگان تماس حاصل فرمایید.

3

شکل 6

شکل 7

4

 .5پس از ورود به سایت درس های شما همانند شکل ( )8نمایش داده خواهد شد .جهت ورود به کالس بر
روی نام درس مورد نظر کلیک کنید.

شکل 8

زمان باز شدن کالس مطابق همان زمان مشخص شده در انتخاب واحد شماست.
زمانی قادر به ورود به کالس هستید که استاد وارد کالس شده و کالس را شروع کرده
باشد.
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 .1پس از کلیک بر روی درس مورد نظر شکل ( )9ظاهر می گردد .در این صفحه بر روی Main Class

کلیک کنید .در صفحه جدید (شکل  )10جهت ورود به کالس درس ،بر روی دکمه پیوستن به کالس
کلیک کنید .در این زمان به برنامه  Adobe connectهدایت میشوید.

شکل 9

شکل 10

 .2اگر کالس توسط استاد شروع نشده باشد ،خطای " "The meeting has not yet startedنمایش
داده میشود (شکل  .)11در این زمان منتظر ورود استاد به کالس و شروع کالس باشید .در
غیراینصورت همانند شکل ( )12وارد کالس خواهید شد.
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شکل 11

شکل 12

 .3جهت خروج از کالس کافی است همانند شکل ( )13عمل کنید.

شکل 13
7

تمامی کالس ها ضبط میگردند و همانند شکل  10در پایین دکمه "پیوستن به کالس"
قابل مشاهده خواهند بود .در صورت نیاز می توانید بر روی جلسه مورد نظر کلیک کرده
و فایل ضبط شده آن را مشاهده کنید.
توجه داشته باشید فایل های ضبط شده از ساعت  20تا  8صبح قابل دسترس هستند.
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