راهنمای تنظیم کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ
جهت اتصال به کالس مجازی
تهیه کننده :شراره ویزواری
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

 .1ابتدا نیاز است مرورگر ،نرم افزار  Adobe connectو فلش پلیر مناسب سیستم عامل کامپیوتر شخصی
خود را نصب کنید .بدین منظور وارد سایت دانشگاه شده یا بر روی دکمه "اطالعات بیشتر" پاپ آپ
نمایش داده شده در شکل ( )1کلیک کنید و یا از منوی حوزه ریاست ،واحد فناوری اطالعات و ارتباطات،
خدمات فناوری بر روی کالسهای مجازی کلیک کنید .پس از آن بر روی آیکون کامپیوتر شخصی
کلیک کنید.
از بخش "نیارمندیهای نرم افزاری" به ترتیب نرم افزارهای زیر را دانلود و نصب کنید:
Adobe connect Add-in 

 فایرفاکس (ترجیحا)
 فلش پلیر

شکل 1

 .2مرورگر فایرفاکس را باز کرده و وارد "درگاه ورود به سامانههای آموزش مجازی دانشگاه واحد
الکترونیک" به نشانی  http://lmsmap.iauec.ac.irشوید(شکل  .)2بر روی نقشه ،استان گلستان را
یافته و بر روی آن کلیک کنید .پس از آن واحد گرگان را انتخاب کنید(شکل .)3
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شکل 2

شکل 3

 .3با کلیک بر روی گرگان صفحه ورود به سامانه نمایان میگردد (شکل  .)4شما باید به یکی از روش-
های گفته شده در شکل ( )5وارد پنل کاربری خود شوید.
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شکل 4

شکل 5

3

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.

 .4پس از ورود به سایت ،درس های شما همانند شکل ( )6نمایش داده خواهد شد .جهت ورود به کالس بر
روی نام درس مورد نظر کلیک کنید.

شکل 6

4

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.

 .5پس از کلیک بر روی درس مورد نظر شکل ( )7ظاهر میگردد .بر روی  Main Classکلیک کنید.
در صفحه جدید (شکل  )8جهت ورود به کالس درس ،بر روی دکمه پیوستن به کالس کلیک کنید.

شکل 7

شکل 8

 .6اگر در مرورگر فایرفاکس با پیام شکل ( )9روبرو شدید برروی صفحه کلیک کنید تا مجوز اجرا
شدن فلش پلیر را صادر کنید .بدین منظور همانند شکل ( )10بر روی  Allowکلیک کنید.

5

شکل 9

شکل 10

 .7اگر 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.

شکل 11
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شکل 12

تمامی کالس ها ضبط میگردند و همانند شکل  8در 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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کالس تست آنالین:
پس از نصب برنامه ها می توانید از کالس تست جهت اطمینان از تنظیمات انجام شده استفاده کنید .لذا
کافی است:
 .1به جای ورود به سایت اصلی ) (http://lmsmap.iauec.ac.irوارد سایت کالس تست دانشجو یعنی
) (http://stc.iauec.ac.ir/studentشوید .به دلیل اینکه همه کاربران بدون نام کاربری و رمز
عبور وارد می شوند گزینه  Guestرا انتخاب کرده و یک نام دلخواه (مثال(student-golestan :
انتخاب کنید (شکل .)13

شکل 13

 .2جهت اطمینان از تنظیمات پخش صدا پس از ورود بر روی  Meetingکلیک کنید و طبق شکل ()14
 Audio setup wizardرا انتخاب کنید.

شکل 14

 .3پس از مشاهده پنجره خوش آمدگویی شکل ( )15بر روی  Nextکلیک کنید.
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شکل 15

 .4پس از اینکه مطمین شدید بلندگو متصل است بر روی  Play soundکلیک کنید .اگر صدا شنیده شد
بر روی  Nextکلیک کنید(شکل .)16

شکل 16

 .5اگر میکروفن شما در لیست میکروفون ها موجود است ،آن را انتخاب و بر روی  Nextکلیک کنید.
اگر موجود نبود می بایست تنظیمات کارت صدا را مورد بررسی قرار دهید (شکل .)17
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شکل 17

 .6برای اینکه مطمین شوید میکروفون به درستی کار می کند؛ بر روی  Recordکلیک کنید .صدا را
ضبط و پس از آن بر روی  Play Recordingکلیک کنید تا صدای ضبط شده را بشنوید (شکل .)18

شکل 18
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