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مرکز آموزشهاي مجازي و توانمند ساز

مقدمه
آمـوزش مجـازی یا یادگیـری الکترونیکی رویکـردی
نوین در حـوزه آموزش اسـت که امـکان یادگیری
بـرای فراگیران در هـر مکان و هـر زمان را فراهـم
مینماید.
بـه عبـارت دیگـر بهـرهگیـری از فنـاوری اطالعـات
ارتباطـات ،زمینـهای را فراهـم سـاخته تا با اسـتفادهی
هرچـه بیشـتر از ابزارهای کمک آموزشـی و
سـامانههای از راه دور بـرای غلبه بر مشـکالت و موانع
موجود در مسـیر یادگیـری فراگیـران به عنـوان یک
مجموعـهی مکمل در کنـار نظـام آموزشـی حضـوری
میتواند ایفـای نقش نماید.
در عصـر حاضر کـه نقش فزاینـدهی فناوریهـای
نوین بـه رشـد و بلـوغ خـود رسـیده در کنـار
ضـرورتهـا و بحـرانهـای قابل پیـشبینی و غیـر
قابل پیـشبینی زندگـی امـروزی ،اهمیـت و نیـاز بـه
آمـوزش مجـازی را بیـش از پیـش نمایان سـاخته
اسـت.
مرکـز آمـوزش هـای مجـازی و توانمنـد سـاز
معاونـت آمـوزش دانشـگاه در راسـتای رسـالت
آموزشـی خـودکتابچـهی راهنمـای کاربری سـامانهی
آمـوزش مجازی برای اسـتفاده اسـاتید و مربیان
محتـرم تهیه نموده است.
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گام اول  :از کجا شروع کنيم؟
الزامات و اقدامات الزم جهت ورود به كالس آنالين:
• داشتن رایانهای با حداقل سرعت هسته پردازشي (سي پي یو)  800مگاهرتز که مجهز به
هدست یا بلندگو و میکروفن
• حداقل حافظه پردازشي (رم)  512مگاهرتز
• اطمینان از تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا
• نصب آخرین نســخه نرمافزارهای مرورگــر اینترنتي همچــون گوگل کروم یا موزیال
فایرفاکس متناسب با نوع رایانه
• نصب آخرین نسخه نرمافزار  Adobe Connect Add-inروی رایانه *
• نصب آخرین نسخه نرمافزار ادوبي فلش پلیر روی رایانه *
• نصب نرمافزارهای ورد و پاورپوینت از مجموعه نرمافزارهای آفیس روی رایانه
• نصب آخرین نسخه نرمافزار آکروبات ریدر()Adobe Acrobat Reader
• حداقل سرعت اینترنت مورد استفاده 512KK

• اطمینان از باز بودن پورتهای  443، 80و  1935توسط شرکت ارائه کننده اینترنت یا نرمافزار
آنتيویروس (این مورد در بخش

تست کالس مجازی قابل بررسي است).

*تذکر :نرمافزارهای مورد نیاز در صفحه اول سامانه آموزشهای مجازی وجود دارد.
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مالحظات امنیتی الزم جهت ورود به كالس آنالين:
• پوشاندن دوربین رایانه با برچسب
• حصول اطمینان از نصب بودن آنتي ویروس بهروز بر روی رایانه
• محتوای آموزشي ارائه شده مورد تایید کمیته تایید محتوای الکترونیکي دانشکده  /پژوهشکده
مربوطه باشد.
• مالحظات گفتاری همانند کالس درس حضوری رعایت شود،
(زیرا مطالب ارائه شده در کالس الکترونیکي بصورت برخط در کالس شنیده شده و سپس
ضبط و به عنوان محتوای درسي در اختیار دانشجویان قرار ميگیرد).
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گام دوم  :ورود به سایت
ورود از طريق سايت دانشگاه:
از طریــق آدرس ســایت دانشــگاه جامــع امــام حســین لینــک آمــوزش مجــازی را
انتخــاب و وارد ســامانه آمــوزش الکترونیکي ميگردیــم.
http://ihu.ac.ir
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ورود مستقیم به سايت :
در نوار آدرس مرورگر آدرس سامانه آموزشهای مجازی  http://vlc.ihu.ac.ir/تایپ و Enter
را بزنید.

سپس نام کاربر و رمز عبور خود را در قسمت ورود به سیستم وارد و دکمه ورود را کلیک نماید
تا وارد سامانه شوید.
بعد از ورود به سامانه با صفحه هشدار امنیتي روبرو ميشوید که تاریخچه ورود به سامانه شما را
به همراه آدرس  IPو وضعیت دسترسي به سامانه را نشان ميدهد.
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گام سوم  :ابزار کاربر
پس از تائید هشدار امنیتي ورودی ،شما وارد صفحه اصلي سامانه خواهید شد.

ورود به دوره:
با کلیک بر روی این آیکون وارد دروس و دورههای دانشجویان و فراگیر ارائهشده در ترم جاری
ميشوید.
صندوق پستي:
یکي از ابزارهای ارتباطي کاربران است جهت ارسال و دریافت فایلها و پیامها مورد استفاده قرار
ميگیرد.
تقویم شخصي:
ابزاری است برای برنامهریزی شخصي کاربر مورد استفاده قرار ميگیرد.
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تاالر بحث و تبادل نظر:
تاالر بحث و تبادل نظر برای برقراری ارتباط ساده و
سریع میان اساتید و دانشجویان است .در تاالر گفتگو
معموالً افراد سؤاالت خود را مطرح ميکنند و سایر
کاربران به این سؤاالت پاسخ ميدهند.
با کلیک بر روی آیکون ورود به دوره ،فهرستي از کالسهای و دورههای استاد برای شما نمایش
داده ميشود.

دوره مورد نظر را انتخاب کرده و روی عالمت ورود کلیک ميکنیم.
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حاال ما در صفحه اصلي دوره مورد نظر هستیم .در باالی صفحه دو بخش وجود دارد:

در سمت راست شما ميتوانید اطالعات اولیه مربوط به دوره نظیر کد دوره ،عنوان دوره ،نام مربي
و ...را مشاهده ميکنید.
در سمت چپ اطالعیههای دوره مشاهده ميشوند  .این قسمت توسط استاد دوره پر ميشود و
اخبار مهم مربوط به دوره را به اطالع فراگیران ميرساند .برای اضافه نمودن اطالعیه باید به بخش
اطالعیهها در قسمت مدیریت دوره مراجعه کنید.
در قسمت تکالیف و محتوای دوره ،تمامي موارد مربوط به کالس در دسترس ميباشد.

** تست کالس مجازی:
با کلیک بر روی تست کالس مجازی ،از نصب بودن الزامات مورد نیاز اطمینان حاصل کنید.
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در صورت مشاهده صفحه باال ضروری است که آخرین ویرایش فلش پلیر را نصب کنید.
پس از نصب فلش پلیر روی تست مجدد کلیک کنید.

در صورت مشاهده صفحه باال

ضروری است نسبت به نصب آخرین نسخه Adobe Connect Add-

 inاقدام نماید با کلیک بر روی  Install Add-inنسبت به نصب  Adobe Connect Add-inاقدام نماید.
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پس از کامل شدن نصب  ،Adobe Connect Add-inتست کامل شد و الزامات فني برای ورود به
کالس مجازی آماده ميباشد.

با کلیک بر روی برنامههای کاربردی ميتوانید برنامه و فایلهای مورد نیاز دوره را آپلود نماید تا
دانشجویان از آنها استفاده نمایند.
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با کلیک بر روی کالس مجازی وارد فهرست کالسهای مجازی ميشوید .اساتید ميتوانند
کالسهای آتي خود را که آموزش ثبت نکرده است در این بخش تعریف نمایند .برای هر جلسه
تعریف یک عنوان ضروری است.

پس از تعریف جلسه کالس ،جلسه کالسي که زمان آن فرار رسیده است به صورت در حال
برگزاری است و با کلیک بر روی لینک در حال برگزاری وارد کالس مجازی خواهید شد.
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گام سوم  :کالس مجازي
** راهنمای کار با نرمافزار:
این صفحه کالس مجازی شما مي باشد که بالفاصله پس از ورود به محیط کالس به آن دسترســي
خواهید داشت و دارای امکانات زیر ميباشد .در تصویر زیر نمای کلي این صفحه نشان دادهشده
است .چنانچه عالمت ورود ممنوع یا مربع شکل را مشاهده نمودید روی آن کلیک کرده و گزینه
 Allowرا بزنید.

2
3
1
4
همانگون که در تصویر مشاهده ميفرمایید ،صفحه اصلي کالس مجازی از چهار قسمت اصلي
بهصورت زیر تشکیل شده است.
 -1نمایش محتواهای مورد نظر استاد به شرکتکنندگان دانشجویان
 -2فعال نمودن میکروفون و دیگر تجهیزات
 -3نمایش لیست حاضرین در کالس
 -4ارتباط نوشتاری بین حاضرین در کالس
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بــه قسمتهای فــوق در اصطـلـاح  Podگفتــه ميشود و ممکــن اســت برحســب تنظیمــات
اعمالشده در ســرور کالس مجازی متفاوت باشند.
** فعال کردن میکروفن:
پس از چک کردن تنظیمات مربوط به صدا روی عالمت میکروفن در قســمت میاني باالی صفحه
کلیک کنید تا امکان صحبت کردن در کالس ،برایتان فراهم شود .این بخش اصلي ترین قسمت
کالس برای اساتید محسوب ميشود.

:Raise hand
از این منو برای "دست بلند کردن" در کالس و آگاه کردن استاد استفاده ميشود .که برای
درخواستهای مختلف دانشجویان از استاد کاربرد دارد .بعد از انتخاب گزینه Raise Hand
توسط دانشجو پنجره ذیل برای شما نمایش داده ميشود که ميتوانید در صورت نیاز ،با زدن
عالمت تائید دسترسي میکروفن به دانشجو داده ميشود.
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دسترسی به میکروفن برای دانشجو

منوی :Meeting
اساتید ،در این منو تنها به گزینههای زیر نیاز دارند:
 Setup Audio Wizard -1جهت بررسي عملکرد صحیح هدست /بلندگو و میکروفن
 End Meeting -2جهت پایان دادن به جلسه() Session
 Audio Setup Wizardجهت بررســي صحت عملکرد هدســت /بلندگو و میکروفن متصل به
رایانه خود در کالس مجازی است ،ابتدا روی این گزینه کلیک کنید .پنجرهای بهصورت شکل
زیر نشان داده خواهد شد .در پنجره جدید بر روی دکمه  Nextکلیک کنید.
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در پنجره بعد روی دکمه ( )Play Soundکلیک نموده و در صورت شــنیدن صدای موزیک از
بلندگو /هدســت و اطمینان از عملکرد صحیح آن روی دکمه  Nextکلیک کنید ،در غیر این
صورت تنظیمات مربوط به خروجي صدا را در رایانه خود بررسي کنید.

در پنجره بعدی ،شــما باید تنظیمات مربوط به میکروفن خود را بررســي نمایید .بدین منظور با
کلیک بر روی قســمت مربوطه و انتخاب میکروفن مورد نظر خود از بین میکروفنهای متصل به
سیستم (در صورت وجود چند میکروفن روی سیستم) روی دکمه  Nextکلیک کنید.
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در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه  Recordپنجره کوچک دیگری نمایش داده خواهد شد
که اجازه استفاده نرمافزار از میکروفن را تعیین ميکند ،در این پنجره روی دکمه  Allowکلیک
کنید تا ضبط صدا از طریق میکروفن آغاز شود .سپس روی دکمه شماره (1مطابق تصویر زیر)

کلیک کنید تا ضبط صدا متوقف شــود .ســپس روی دکمه  Play Recordingکلیک نمایید تا
صدای ضبطشده پخش شود .در صورت عملکرد صحیح روی دکمه  Nextکلیک نمایید و در غیر
این صورت تنظیمات مربوط به میکروفن را در رایانه خود چک کنید .در پنجره بعدی با کلیک بر
روی دکمه  Test Silenceو سپس کلیک بر روی دکمه  Nextبه بخش پایاني تنظیمات صدا
ميرسیم.
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در پنجره نهایي این بخش یک سری اطالعات کلي از وضعیت تنظیمات صدا به شما نمایش داده
خواهد شد.

منوی ( Podsبخش):
در این منو با فعال نمودن یا غیرفعال نمودن عالمت تیک کنار هریک از گزینهها  Podمربوط به
آن گزینه فعال یا غیرفعال خواهد شــد در زیر به بررسي هریک از  Podها (بخشها)
ميپردازیم.
***اشتراکگذاری (: )Share
این بخش یکي از مهمترین بخشها در کالس مجازی ميباشد که بهوسیله آن یک محتوا (شامل
عکس ،متن ،فایل پاورپوینت ،فایل فلش و )...در کالس برای همه کاربران به نمایش در خواهد
آمد .صفحه  Shareرا در تصویر زیر مالحظه ميکنید.

همانطور که گفته شــد ،با اســتفاده از این بخش ميتوان محتوای درس را برای افراد حاضر در
کالس به نمایش گذاشــت و تدریس را شروع کرد که در این حالت صفحه اشتراک شده برای
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دانشجویان به نمایش درآمده و صدا نیز از طریق میکروفون منتقل و کالس استاد شکل ميگیرد.
در صفحات بعدی ،به معرفي بیشتر این قسمت ميپردازیم .در قسمت  Sharingبا کلیک بر روی
عالمت مثلث کناری ،منوهای این قسمت بهصورت شکل زیر نشان داده ميشود.

:Share My Screen
با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای بهصورت شکل زیر باز خواهد شد.



با انتخاب گزینه  Desktopکل تصویر میزکار ( )desktopرایانه شــما ،برای ســایرین نمایش
داده خواهد شد ،درست همانند چیزی که خودتان ميبینید.



با انتخاب گزینه  Applicationsتنها نرمافزارهایي که روی رایانه شما در حال اجرا هستند و شما
آنها را انتخاب ميکنید ،برای سایرین نمایش داده خواهد شد( .برای مثال پرده نگار باز شده)
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با انتخاب گزینه  Windowsتنها پنجرههای خاصي از نرمافزارهای باز روی رایانه شــما که شما
آنها را انتخاب ميکنید ،برای سایرین نمایش داده خواهد شد.
:Share Document
با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای بهصورت شکل زیر باز خواهد شد.

در این پنجره ،گزینههای ســمت چپ هرکدام مربوطه به ســابقه فایلهای بارگذاری شده در
کالس بوده و در صورتي که فایلي را بارگذاری نموده باشــید ،بســته به نوع و کاربرد فایلها،
یک یا چند مورد از این گزینهها دارای مقدار خواهند بود .ولي در اولین استفاده هیچگونه مقداری
نخواهند داشت .برای بارگذاری فایل کافیست ابتدا روی دکمه  Brows My Computerکلیک
نموده و سپس ،از پنجره باز شده فایل مورد نظر خود را انتخاب نمایید .فایلهای مورد قبول در
این قسمت ،pdf ،فلش و چند مورد دیگر ميباشد نشان داده شده است .فایلهای پاورپوینت و
ورد در صورت داشتن مطالب فارسي ممکن است در نمایش این قسمت به مشکل بخورند .لذا
پیشنهاد ميشود این فایلها را در نرمافزار مربوطه قبالً تبدیل به  pdfکرده باشید.
:Share Board White
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بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینه پنجرهای بهصورت شکل زیر باز خواهد شد .ایــن محیــط
تقریباً مشــابه نرمافزار  Paintدر وینــدوز بوده و شــما ميتوانید با اســتفاده از مــوس ،قلــم
نوری یــا  Touchpadبه نوشــتن در آن بپردازیــد .متــن نوشتهشده در محیــط
 Whiteboardبهصورت همزمان بــرای دانشجویان نمایش داده ميشود ( .برای حل مسائل و
ترسیم اشکال کاربرد دارد).

: Notes
از ایــن گزینــه برای قرار دادن یک متن ثابت و قابل ویرایش همچون اطالعیه تأخیر در
برگزاری کالس ،برگزاری آزمون یا کوئیز و ...در کالس مجازی استفاده ميشود.
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ياداشت

: Attendees
در صورت فعال بودن این گزینه لیست افراد حاضر در کالس ،در  podمخصوص به خود نمایش
داده ميشود.

( : Videoبا توجه به محدودیتهای پهنای باند توصیه ميگردد استفاده نشود)
جهت نمایش تصویر استاد استفاده ميشود و برای استفاده از این امکان ،داشتن وبکم فعال
ضروری است) جهت فعال نمودن تصویر خود در کالس بهصورت زیر عمل کنید:
 -1ابتدا از اتصال صحیح وب کم به رایانه خود ،اطمینان حاصل کنید.
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 -2در صورت عدم وجود  Podویدئو ،نسبت به فعالسازی آن اقدام کنید.
 -3در وسط صفحهی این  Podروی دکمه  My Start Webcamکلیک کنید.

در صورت نمایش صفحه زیر ابتدا روی دکمه  Allowو سپس بر روی دکمه  Closeکلیک کنید.

به خاطر داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده ولي هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالي
وب کم شما را نخواهند دید .جهت ارسال تصویر به سایر کاربران روی دکمه Start Sharing
کلیک کنید.
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توجه داشته باشید که ارسال مداوم تصویر ممکن است موجب کاهش بیش از اندازه پهنای باند
شده ،قطع صدا و افت کیفیت کالس را در پي داشته باشد .لذا در صورت اعتراض دانشجویان به
قطع صدا ابتدا تصویر خود را متوقف کنید همچنین با توجه به اینکه ارسال تصاویر کاربردی
نیست ،برای رعایت نکات امنیتي توصیه ميگردد همیشه روی لنز دوربین لپ تاپ با یک چسب
پوشانده شده باشد.
** چت (:)Chat
جهت برقراری ارتباط نوشتاری بین افراد کالس از این امکان استفاده ميشود و مطالب ثبت شده
برای همه کالس نشان داده خواهد شد .این قسمت اصلي ترین بخش تعاملي بین دانشجو و استاد
(شامل سوال و جواب و  )....مي باشد .جهت نوشتن مطلب در قسمت چت:
 -1متــن مــورد نظــر خــود را در کادر مخصوص وارد نمایید (شماره )1
 -2کلید  Enterرا فشــار دهید یا بر روی دکمه ارسال کلیک کنید (.شماره )2
 -3جهــت ارســال یــک متــن بهصورت خصوصــي ،ابتــدا بهوسیله موس ،نــام فرد مورد نظــر
خــود در لیســت ( Attendeesشماره )3انتخاب نموده و سپس روی گزینه Start Private
 Chatکلیــک کنید .با این کار  tabجدیدی در قسمت پائیني  Podچت اضافه خواهد شد .که
متن موجود در آن فقط برای شما و فرد مورد نظر نمایش داده ميشود.
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3
1
2
 -4فایل(:)File
جهت بارگذاری فایل در کالس و دانلود مستقیم توسط سایر افراد حاضر در کالس ميتوانید از
این امکان استفاده کنید.

جهت بارگذاری فایل در کالس بهصورت زیر عمل کنید :
 -1در این  ،Podابتدا روی دکمه  Upload Fileکلیک کنید .پنجرهای بهصورت شکل زیر نمایش
داده خواهد شد.
 -2در پنجره زیر بر روی دکمه  Browse My Computerکلیک نموده و فایل مورد نظر خود را
انتخاب کنید.
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منوی:Audio
این منو تنها دارای دو امکان ســاده به شــرح زیر ميباشد که جهت اداره آسانتر کالس
الکترونیکي از لحاظ امکانات صوتي مورد استفاده قرار ميگیرند.
: Microphone Rights For Participants
در صورت کلیک بر روی این گزینه ،امکان استفاده از میکروفن ،برای همه دانشجویان بهصورت
یکجا فعال ميشود .در نظر داشته باشید در صورت فعال نمودن این گزینه ،بار ترافیکي افزایش
خواهد یافت .همچنین در صورتي که شنوندگان برخي نکات را رعایت ننمایند احتمال اکو شدن
صدا در کالس باال ميرود.
: Enable Single Speaker Mode
با کلیک بر روی این گزینه ،امکان استفاده از میکروفن ،در آن واحد ،تنها برای یک نفر فعال
خواهد بود.
**پایان کالس :
پس از پایان یافتن کالس ،با کلیک بر روی گزینه  End meetingاز منوی  ،Meetingجلســه
خاتمه یافته و ارتباط همه حاضرین با کالس مجازی قطع ميشود.
** قابل توجه اساتید ارجمند:
به محض ورود ،ضبط خودکار کالس فعال خواهد شد و تا زماني که پایان کالس را اعالم بفرمایید
ادامه خواهد داشت که بعداً این فایلها جهت مشاهده قابل دسترسي خواهد بود.
مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه جامع امام حسین

(علیه السالم)

