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 )ویژه دانشجویان( نیکالس آنال ستمیاستفاده از س یراهنما

 فهرست:

 2 ............................................................................................................ یسخت افزار  یازهاین یبررس :گام اول

 2 ............................................................................................................ ازیمورد ن یگام دوم: نصب نرم افزار ها

 2 ........................................................................................................ یگام سوم : ورود به سامانه آموزش مجاز 

 6 .................................................................................................. در هنگام ورود به کالس یابی بیگام پنجم : ع

 9 .............................................................................................. تبلت ایو  لیموبا قیاز طر  نیاتصال به کالس آنال
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 را مطالعه نمایید.این فایل راهنما  از کالس آنالیناستفاده  برایگرامی دانشجویان 

 

 بررسی نیازهای سخت افزاری :گام اول

 یا لپتاپ یک دستگاه کامپیوتر    .1

 یک دستگاه میکروفون با کیفیت مناسب   .2

 Headset یا  Speakerیک دستگاه   .3

 kbps 2048  با پهنای باند حداقلADSLاینترنت پرسرعت   .4

 

 گام دوم: نصب نرم افزار های مورد نیاز 

 قبل از اتصال به کالس باید نرم افزار های مورد نیاز زیر بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

  )نسخه جدید(FireFox. مرورگر 1   

 2 .Adobe FlashPlayer   برای مرورگرFireFox 

 Adobe Connect Add-inافزونه  .3 

 زیر منوی "فایل ها و آموزش ها"  در صورتی که نرم افزارهای فوق را نیاز دارید میتوانید به سایت وارستگان منوی "فناوری اطالعات" 
 مراجعه و دانلود نمایید.

 اینترنت را ببندید و اتصال سیستم خود را از اینترنت قطع نموده و سپس اقدام به نصب نرم افزار های مورد نیاز نمایید. مرورگر

 گام سوم : ورود به سامانه آموزش مجازی

توضیح داده شد  نحوه ورود به سامانهبعد از نصب نرم افزار های مورد نیاز با مرورگر فایر فاکس را اجرا نمایید و همانطور که در آموزش 

 وارد سامانه آموزش مجازی شوید.

 نمایید ." کلیک کالس آنالینوارد شوید و مطابق تصویر زیر روی بخش " www.varastegan.ac.irسایت وارستگان به آدرس در 

 

 

http://vu.whc.ir/article/view/12062/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.varastegan.ac.ir/


 

 
 

3 
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 و کلمه عبور خود را وارد نمایید.  کاربری در صفحه باز شده اطالعات نام

 

 ورود بصورت میهمان:

 درس ایمیلآشدید باید یک نام  برای خود انتخاب نمایید که برای یکسان سازی همه باید  سیدرصورتی که بصورت میهمان وارد در
 خود را وارد نمایید.

 

تایید ورود شما توسط استاد است که بعد از تایید ایشان وارد صفحه پس از ورود تصویر صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود که منتظر 
 اصلی درس می شوید.
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  شوید. میالس آنالین کپس از الگین وارد صفحه اصلی 

بر روی مرورگر شما نصب نیست  Adobe flash playerدرصورتی که صفحه برای شما مشابه تصویر زیر میباشد به دلیل این است که 
 که باید اقدام به نصب نمایید  و مجدد الگین نمایید.

 در سایت وارستگان ، منوی فناوری اطالعات میتوانید فایل های مورد نیاز را دریافت نمایید.

 نخواهید رسید. دقت داشته باشید به دلیل تحریم ایران اگر بر روی لینک دانلود داخل صفحه کلیک نمایید به نتیجه ای 

 

 همانطور که مشاهده میکنید دانلود از طریق لینک امکان پذیر نیست.

 

 پس از نصب فلش پلیر ممکن است صفحه به شکل زیر برای شما نمایش داده شود ، بر روی لینک وسط صفحه کلیک نمایید.

 

 نمایید. Allowکلیک نمایید و پیام نمایش داده شده در تصویر زیر را   urlو یا مشابه تصویر زیر بر روی آیکن کنار 
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 حال صفحه اصلی برنامه برای شما نمایش داده میشود.

یش داده میشود که در آنها هستید نماکالس های که برای شما تعریف شده اند و شما مجاز به استفاده از  My Meetingsدر تب 
 آموزش استفاده میشود. "کارگاه" برای تست و اینجا از

 کلیک نمایید. URL" و یا بر روی لینک مقابل Openبرای ورود به کالس هم میتوانید بر روی دکمه "

 

استاد تدریس میکند نمایش داده میشود و در  pdfهمانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید در کادر وسط محتوای پاور پوینت و یا 
 گوشه باال سمت راست نیز میتوانید تصویر وبکم استاد را در صورتی که روشن باشد مشاهده نمایید.
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 گام پنجم : عیب یابی در هنگام ورود به کالس

 درصورتی که تمامی مراحل باال به درستی و به ترتیب انجام دهید در ورود به کالس های آنالین مشکلی نخواهید داشت.       ·

برنامه های سیستم شما بروز رسانی نشده و   باز شدن کالس با پیغام مبنی بر نصب نرم افزار مواجه شدید ،در صورتی که در هنگام        ·
 دوباره اقدام به نصب نرم افزار بنمایید.

  

بخش 
اشتراک 

گزاری فایل 
 توسط استاد

 تصویر استاد

لیست افراد 
 حاضر در کالس

کادر چت و 
 متنی فتگوگ

 دست بلند کردن  و اجازه خواستن صدافعال کردن 

 مدرس

 مدیر سیستم
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بزنید را Cancelداشت، اگر Cancel  وInstallدر صورتی که در هنگام وارد شدن به کالس با پیامی مواجه شدید که گزینه های        ·
 می توانید وارد کالس شوید ، در این حالت افزونه کالس آنالین نصب نمی باشد.

شده باشد، که در پایین minimizeبه این نکته توجه داشته باشید که در هنگام اجرای کالس صوتی ممکن است پنجره کالس        ·
 ایید.صفحه مانیتور با کلیک بر روی آن می توانید محیط کالس را مشاهده نم

 

ثانیه   30مواجه شدید، «Check our troubleshooting pagefor further assistance»در صورتی که با پیامی مشابه پیام        ·
امی مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد، همانطور که در تصویر مشخص شده بر روی منتظر بمانید، اگر کالس آنالین اجرا نشد با پیغ

 کلیک نمایید، تا دوباره کالس برای شما اجرا گردد.Reload Pageگزینه 

 

آنالین خارج شده و دوباره از ابتدا وارد سامانه آموزش مجازی و کالس Firefoxدوباره اگر با پیغام فوق مواجه شدید کامال از مرورگر 
دا و فایر فاکس خارج شده و مجد شوید.)این پیغام بدلیل رخ دادن خطا در برنامه فلش پلیر شما می باشد که می بایست کامال از مرورگر

 وارد شوید.(

 new meetingاگر در حین ورود به کالس با پنجره ای مشابه تصویر زیر مواجه شدید و کالس برای شما باز نگردید بر روی گزینه        ·
room window.کلیک نمایید تا کالس دوباره برای شما بارگزاری شود 

http://91.98.31.92/common/help/en/support/meeting_test.htm
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اگر در حین ورود به کالس با پیغامی مشابه تصویر مواجه شدید، بدین معنی می باشد که زمان کالس به اتمام رسیده است، برای        ·
 ، وارد کالس آنالین شوید.برنامه کالسیورود به کالس طبق زمانبندی 

 

 ثانیه منتظر بمانید تا کالس برای شما باز گردد. 90بت ماند، به مدت اگر درحین اجرای کالس آنالین صفحه کالس در این قسمت ثا       ·

 

 .رعت اینترنت خود را بررسی نماییدس دقیقه در این صفحه منتظر ماندید و محیط کالس برای شما باز نگردید، 2در صورتی که بیش از 

  

http://vu.whc.ir/article/12028/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-93-94%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 اتصال به کالس آنالین از طریق موبایل و یا تبلت:
و یا  Play Storeرا دانلود و نصب نمایید که میتوانید از برنامه بازار و  Adobe Connectبرای این منظور ابتدا باید برنامه 

AppStore .با جستجوی نام آن به راحتی دانلود و نصب نمایید 

 

که مشابه تصویر صفحه برنامه بشکل افقی بر روی گوشی شما باز خواهد شد که برای ورود به کالس  پس از نصب برنامه را اجرا نمایید
 کلیک نمایید. Nextمربوط به کالس خود را داشته باشید و در این صفحه وارد نمایید و بر روی  URLباید 

 

 کلیک نمایید. Enterپس بر روی دکمه در مرحله بعد باید با نام کاربری و کلمه عبوری که دارید الگین نمایید  و س
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 پس از ورود صفحه مشابه زیر  را مشاهده خواهید نمود که کالس درس شما می باشد و میتوانید از محتوای کالس استفاده نمایید.

 


