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صورت حضوری، با پشتیبانی ریاست  نظر به شرایط اضطراری پیش آمده و عدم امکان برگزاری جلسات درس به     

، از جمله حوزه معاونت آموزشی و تحصییالت تکمیلیی، میدیریت امیور های مختلفمحترم دانشگاه و تالش بخش

امکیان  هیای آزاد و مایازی دانشیگاهآموزشی، مدیریت تحصییالت تکمیلیی، میدیریت وریاوری و گیروه آمیوزش

 برگزاری جلسات درس به صورت ماازی )الکترونیکی( وراهم گردید. 

 ذیل ضروری است:به نکات توجه  دانشگاه قبل از ورود با سامانه آموزش الکترونیکی

 راهرمای ورود به سامانه را مطالعه نمایید. -1

 راهرما ویژه دانشاو:
Participants(adobeconnect.ir).pdf-for-Guide-https://www.adobeconnect.ir/pdf/VQS 

 راهرما ویژه اساتید:

Host(www.adobeconnect.ir).pdf-for-Guide-https://www.adobeconnect.ir/pdf/VQS  

 

 نمایید. نرم اوزار زیر را دانلوداستفاده برای شرکت در کالسهای ماازی یکی از با توجه به دستگاه مورد  -2

 :(pc)کامپیوتردستگاه            

https://www.adobeconnect.ir/go/adobeconnect_9_addin_win 
          دستگاه موبایل با سیستم عامل اندروید:     

https://www.adobeconnect.ir/APK/www.adobeconnect.ir.mobile.Last.Ver.apk 
 : iosدستگاه موبایل با سیستم عامل                       

 mobile/id430437503?mt=8-connect-https://itunes.apple.com/us/app/adobe 

 : macدستگاه موبایل با سیستم عامل                       

 https://www.adobeconnect.ir/go/adobeconnect_9_addin_mac 
 درصورت قدیمی بودن ولش پلیر روی لیرک زیر را دانلود نمایید)دانلود ولش پلیر +کیبورد وارسی(:

https://www.adobeconnect.ir/zip/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_www.adobeconnect.ir.zip 

 

https://www.adobeconnect.ir/pdf/VQS-Guide-for-Participants(adobeconnect.ir).pdf
https://www.adobeconnect.ir/pdf/VQS-Guide-for-Host(www.adobeconnect.ir).pdf
https://www.adobeconnect.ir/go/adobeconnect_9_addin_win
https://www.adobeconnect.ir/APK/www.adobeconnect.ir.mobile.Last.Ver.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
https://www.adobeconnect.ir/go/adobeconnect_9_addin_mac
https://www.adobeconnect.ir/zip/Adobe.Flash.Player.Last.Ver_www.adobeconnect.ir.zip
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 ( در گلستان کالس )مطابق با برنامه هفتگی هر درس کالس آموزش الکترونیکیبرای وارد شدن به  استاد و دانشاو  -3

 د:شون -صورت ذیل به  –مربوط به آن  آدرس وارد

 http://vc.lu.ac.ir/n کد درس

 آدرس زیر را وارد کرید: 1111035_01برای وارد شدن به درس زبان تخصصی شیمی با کد  :طور مثاله ب

http://vc.lu.ac.ir/n1111035_01 

 د.را وارد نمایرخود شراسه کاربری و رمز عبور استاد یا دانشاو  -4

 اره دانشاوییشراسه کاربری و رمز عبور دانشاو)هر دو( : شم

از روشن بودن میکرووون خود و دانشاویان و  هالس، در نوار ابزارهای باالی صفحی استاد درس پس از ورود به ک 5

و ترظیم صدا مطمئن شود. برای این مرظور اوالً تصویر مربیوط بیه صیدا، میکروویون و نیز دوربین خود و دانشاویان 

 Microphon Rights for Participants تییکالزم اسیت  Audioویدئو به رنگ سبز باشد. ثانیاً در قسیمت 

 باشد. بدون تیک Enable Single Speaker Modeوعال باشد و 

 کلیک شود. Metting>>> End Meetingتوسط استاد حتماً ی پس از پایان کالس،  6

 .شناسه کاربری و رمز عبور اساتید محترم از طریق پیامک به ایشان اعالم می گردد 

 

 م:ـّمهنکات 

 گردد. ارائه می ساعت یکسیستم گلستان در سامانه آموزش ماازی بصورت  در دو ساعتهکالسهای درس  -1

کیه بیرای شیرکت در  ایدانشیکدهاسیاس تسسییم بریدی  دانشاویان و اساتید برالزم است ، برای کاستن بار تراویکی -2

هیا بصیورت تسسیم بردی دانشیکده .وارد سامانه شوندتعیین شده  زماندر و  کالس آموزش ماازی ایااد شده است

 .می باشددر یک ساعت دوم   B روه گو  در یک ساعت اول  Aگروه کالس درس  می باشد؛ Bو  A دو گروه 

http://vc.lu.ac.ir/n
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: علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، مرکز آموزش عالی کوهدشت،  شامل دانشکده های Aگروه 

 .مرکز آموزش عالی نورآباد

: کشاورزی، وری و مهردسی، دامپزشکی، اقتصاد و مدیریت، مرکز شامل دانشکده های Bگروه 

 .آموزش عالی الشتر، مرکز آموزش عالی پلدختر

 

رشته  Yو دانشاوی  08:00- 10:00ته ادبیات ساعترش Xدانشاویبر اساس برنامه هفتگی  بطور مثال:       

  Xدانشاوی کالس ماازی زمان برگزاری پس  ؛کالس دارد 08:00 -10:00نیز در همان ساعت یعری عمران 

 .بود خواهد 09:00- 10:00در ساعت   Yو دانشاوی  08:00 - 09:00ساعت

توصیه می شود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس، تست صحت میکرووون و اسپیکر را اناام دهید.) از -3

 .برنید و مراحل آنرا طی کرید Metting>>>Audio Setup Wizardطریق مروی 
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سبز درآمده و وعال بعد از اتمام مراحل، برای ارسال صدا می توانید روی آیکون میکرووون کلیک کرده تا به رنگ 

 Adjustمی توانید قدرت صدای آنرا ترظیم ) گزیره     شود همچرین با وشردن ولش رو به پایین کرار میکرووون 

Microphone Volume.و از درستی آن اطمیران حاصل نمایید ) 

 
حاضر در جلسه می بایست از روشن بودن آن اطمیران داشته) بصورت پیش ورض وعال  برای شریدن صدای اوراد

خود مطمئن باشید.)رنگ سبز نمایانگر وعال بودن و رنگ سفید نشان غیر وعال بودن هست( و از میزان صدای اسپیکر 

                                                                        است(                                                                             

 


