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 مقدمه
وان " را با عن پروتکلی با هدف بهبود کیفیت آموزش مجازی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 " ارائه کرده است.مجازیجامع آموزش  پروتکل

 یمجاز آموزش  اعضاء و قوانین مربوط به -الف
 

 یمجاز  آموزش کارگروه -1
 یتوسعه آموزش ها یدر راستا شیو پا یز یبرنامه ر ،یاستگذار ی، سکارگروه نیا لیاز تشک یاصلهدف 
 باشد.  یم مجازی

 
 یآموزش مجاز  کارگروه فیوظا 1-1
 مجازیبه صورت  یآموزش دیجد یرشته ها فیتعر - 1
 یمجاز  یمحصوالت آموزش یفیک شیو پا یرحضور یو غی مجازی آموزش یمحتوا دینظارت بر تول - 2
 نآ حیصح یاجرا شیدر دانشکده و پا یتوسعه آموزش مجاز  یاتیو عمل کیبرنامه استراتژ نیتدو -3
 آنها حیصح یدانشکده و نظارت بر اجرا یمرکز آموزش مجاز  ینامه ها نییو آپروتکل  بیتصو  -4
 ی مجازیآموزش یمحتوا دیناظر بر تول یو فن یمطالعات یکارگروه ها تیو هدا لیتشک -5
 
 یمجاز  آموزش کارگروهی اعضا بیترک 1-2
 رییس مرکز -1
 یمعاون آموزش -2
 یآموزش مجاز  ریمد -3
 یامور آموزش ریمد -4
 یآموزش یگروه ها رانیمد -5
 (EDC) مرکز توسعه آموزشمدیر  -6
 اطالعات  فناوریریمد -7
 ITکارشناس  -8
 و آموزش مداوم یو حرفه ا یکارشناس مرکز آموزش مهارت -9
 کارشناس گروههای آموزشی -10
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 یدرس به صورت مجاز  هیانواع قالب ارا -2

 
 قالب محتوای آموزشی درس مجازی  انواع -3
 PDF ،WORD ،HTMLمحتوای متنی  - 1
 Voice ،MP3محتوای صوتی - 2
 محتوای اسالیدی - 3
 صدای مدرسهمراه با محتوای اسالیدی  - 4
 محتوای درسی ویدئویی - 5
 محتوای درسی انیمیشنی-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضیحات نام قالب ردیف
 کل محتوای درس به صورت مجازی برگزارگردد درس تمام مجازی 1
حضوری -دروس مجازی 2

 )ترکیبی(
( و یا بیشتر در صورت تایید معاونت آموزشی، 17/4تا سقف تعیین شده )

 ( به صورت حضوری برگزارگردد17/13سایر جلسات )بصورت مجازی باشد و 
جلسات به صورت معمول برگزارگردد، اما محتوای درسی به صورت مجازی در  مجازی مکمل 3

 اختیار دانشجویان قرارگیرد
 یمجازی مباحثه ا 4

(Flipped 
classroom) 

محتوای درس به صورت مجازی در اختیار دانشجویان قرار داده شده و در 
 بحث و گفتگو انجام گردد کالس

کالس درس به صورت معمول برگزار شود اما از آپشن های موجود در سیستم  تکالیف مجازی 5
 )کوئیز( استفاده شودمجازیآموزش مجازی مانند تکالیف و آزمون های 

از فضای اتاق گفتگو جهت این امر استفاده شده و حداقل دو تاریخ گفتگوی  مجازی اتاق گفتگوی 6
 مشخص و انجام شده باشد. آفالین،و آنالین 
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 اصول و مقررات واحد آموزش مجازی -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توضیحات مقررات
مقررات عمومی 

 برگزاری کالس
( است. آن بخش و عمومی یتخصص، هی)پا یشامل دروس نظر  یآموزش مجاز  یدوره ها یبرگزار 

را  یمجاز دارند و امکان آموزش  یآموزش درعرصه کارآموز  ای یکارگاه ،یعمل تیکه ماه یاز دروس
 ارائه گردند. یمدرس به صورت مجاز  دیتوانند با صالحد یم زیدارند ن
بر اساس طرح برگزار شده توسط اساتید تعداد جلسات مرکز مسئول تایید  یمجاز آموزش واحد

 و اعالم آن به مدیریت امور آموزشی می باشد. درس اعالم شده در ابتدای ترم 

مقررات حضور و 
 غیاب

بر عهده  یامور آموزش هیکل، پیگیری برگزاری کالس بر اساس تقویم آموزشی و هامنظم کالس لیتشک
و شیوه حضور و غیاب  انیدانشجو ابینظارت بر حضور و غ) است مرکز یامور آموزش تیریمد

 باشد(. دانشجویان بر عهده استاد می
مقررات ارزشیابی 

 دانشجو
 

در  .دگرد یبرگزار م یبه صورت حضور ترجیحا  یمجاز  آموزشی ترم در دوره ها انیامتحانات پا
 قوانین و مقررات صورت عدم امکان برگزاری امتحان به صورت حضوری، به صورت مجازی با رعایت 

 الزم انجام خواهد شد.
 
 
 
 

مقررات تولید 
 محتوا
 

و  یبررس مرکز یتوسط کارگروه آموزش مجاز  یآموزش یمحتوا یو فن یساختار  تیفیکالزم است 
 .دگرددییتا

 نترنتیو ا یشخص یوتر یکامپ ستمیس یاز واحدها دارا یبرخ دیممکن است اسات نکهیبا توجه به ا
منظور در نظر گرفته  نیا یبرا مرکزدر  یمحل ،مشکل نیمناسب نباشند لذا جهت بر طرف نمودن ا

با مسئول  یقبل یبا هماهنگ توانندیم دیاست. اسات نترنتیو ا یوتر یکامپ ستمیبه س زیشده که تجه
IT ندیمکان استفاده نما نیاز ا سیجهت تدر. 

توسط اساتید در یک ساخته شده  یالزم در محتوا راتییتغ جادیجهت به روز کردن و انظارت 
 بر عهده واحد آموزش مجازی است. یلیتحص دیسال جد ایسال  مین یبرانیمسال و استفاده از آن 

واحد آموزش مجازی موظف است زیر ساختهای الزم برای برگزاری کالس آنالین بعد از چند جلسه 
محتوای آفالین را ایجاد نماید تا اساتید بتوانند از این سیستم جهت رفع اشکال و پرسش و پاسخ 

 مسئول نظارت برای برگزاری کالس آنالین واحد آموزش مجازی می باشد.استفاده نمایند. 
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 اصول اخالقی مربوط به محتوا -5

 
 ییاجرا ندیفرآ -6

 
 
 
 
 

 یمجاز  یمحتواها دیتول اخالقیضوابط 
 ضابطه ردیف نام حیطه

 
 

 اصول اخالقی

 محتوا از لحاظ تقلب و کپی برداری با مدرس می باشدمسئولیت  1

 مندرج در محتوا با مدرس می باشد صحت مطالبمسؤولیت  2

 محتوا با مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان می باشدحق مالکیت معنوی  3

پای بندی به قوانین و مقررات کشور، مرکز و اصول اخالقی شامل عدم استفاده از الفاظ  4
 رکیک و نامناسب، نژادی و جنسیتی و ... با مدرس می باشد

 توضیحات متولی عنوان فعالیت ردیف
ارائه فرم درخواست  1

 استاد
 اجرایفرم در خواست  ،دو هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی استاد

مجازی و یا تعداد جلساتی از دروس به  تعداد واحد به صورت
  گرددبه مدیر گروه ارائه صورت مجازی، 

اعالم نظر در  2
 خصوص درخواست

آموزش کارگروه 
 مجازی

بررسی درخواست اساتید و اعالم نظر در خصوص درخواست 
 استاد

اطالع نتیجه به  3
 استاد مربوطه

واحد آموزش 
 مجازی

 به استاد آموزش مجازی کارگروهاطالع رسانی نظر 

شروع به فعالیت  4
 استاد

شروع به فعالیت استاد مطابق با طرح دوره ارائه شده در فرم   استاد
 واحددرخواست، پس از دریافت موافقت اجرای آموزش مجازی از 

 آموزش مجازی 
تهیه محتوای  5

توسط  آموزشی
 استاد

مطابق با تقویم آموزشی در محتوای آموزشی در زمان مقرر تهیه و  استاد
 سامانه سام بارگذاری شود 

کارگروه علمی  کیفی محتوا بررسی 6
 آموزش مجازی

از نظر فنی بررسی و ارائه   چندرسانه ایمحتوای آموزشی 
 پشتیبانی الزم جهت رفع مشکالت فایل مذکور
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 ارزیابی کیفیت محتوای مجازی شاخصهای -ب
 

 مقدمه
ها و  فراگیران برنامهمرکز آموزش مجازی فرآیندی را جهت ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی توسط 

های  های آموزش مجازی یا ارائه برنامه مدرسان درنظرگرفته است که نتایج آن در اجرای مجدد برنامه
 .جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت

 (:100باید دارای ویژگی های زیر باشد )مجموع امتیاز  محتوای مجازی تولید شده به صورت آفالین

 
 " استفادهمرکز اساتید مجازی آموزش های فعالیت لیست "بررسی چک از دهی وامتیاز بررسی *جهت

 گردد.می
 
 تولید و بارگذاری محتوای آموزش مجازی با کیفیت -1

از جمع امتیشاخصهای مربوط به تولید و بارگذاری محتوای آموزش مجازی به صورت جدول زیر می باشد. 
امتیاز دارد، بجز شاخصی که با ستاره مشخص شده  4است و هر شاخص  65شاخص ها در این جدول 

 .امتیاز خواهد داشت 5که 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز فعالیت
 65 (چند رسانه ای ) مجازی باکیفیتتولید و بارگذاری محتوای آموزش  1
 20 و ارزشیابی تکالیف اتبارگذاری تکالیف و تمرین 2
 15 آموزشی نوین روشهای سایر و gamificationاز استفاده 3
 ) امتیاز تشویقی ( 10 برگزاری آزمون بصورت مجازی )کوییز و ...( 4
 ) امتیاز تشویقی ( 10 و مباحثه استفاه از تاالر گفتگو 5

 100 مجموع امتیاز
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 توضیحات ارزیابی نام شاخص نام حیطه
  خیر بلی 

 
 
 
 

 محتوا
 

 
 
 
 
 
 

به صورت گویا و روشن در ابتدای محتوا   عنوان محتوا
)یا توسط استاد نیز می تواند در ابتدای  بیان گردیده است
 صحبت ذکر شود(

   

    در ابتدای محتوا بیان گردیده است اهداف آموزشی
    و خالصه آن ارائه گردیده است جمع بندیدرانتهای محتوا 

    محتوا منابع مورد استفاده ذکر شده استدر انتهای 
انتهای محتوا راه های تماس با مدرس مانند  ابتدا و در

جهت رفع اشکال یا پاسخگویی به سواالت  و ... ایمیل
  بیشتر دانشجویان ارائه گردیده است

   

مشخصات مدرس، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی، نام 
هر محتوای تولید شده ارائه  در ابتدایو لوگوی مرکز 
 * گردیده است

   

محتوای آموزشی از طریق سامانه آموزش مجازی در اختیار 
 *دانشجویان قرار گرفته شده است

   

محتوای آموزشی تهیه شده برابر با تقویم آموزشی در 
  اختیار دانشجویان قرار گرفته است

   

دارد ) از عبارات محتوای آموزشی قابلیت استفاده مجدد را 
و مطالبی که خاص هستند استفاده نگردد تا محتوا 

ی و اهداف قابلیت استفاده در سایر ترم های تحصیل
 * آموزشی را داشته باشد(

   

 50کم و حداکثر  با حفظ کیفیت، حجم محتوای آموزشی
 * مگابایت است

   

دقیقه  30زمان کلی محتواهای آموزشی تهیه شده حداقل 
 * دقیقه باشد 75الی  60حداکثر و  

   

و  دانشجویاندادن  با بیان شیوا و رسا و مخاطب قرار صدا
 ارائه شده استفراگیران 

   

صدای محتوا با کیفیت، واضح و بدون تزاحم و نویز است 
) ضبط در محیطی آرام و بدون صدای محیط اطراف، 

 منزل، اعضای خانواده، گوشی موبایل و ...(

   

    تصویر از کیفیت الزم برخوردار است تصویر
 همزمانی صوت و تصویر رعایت گردیده است
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 ات و ارزشیابی تکالیفبارگذاری تکالیف و تمرین -2
رت جدول به صوتکالیف و ارزشیابی تکالیف آماده شده توسط دانشجویان شاخصهای مربوط به بارگذاری 

 .امتیاز دارد 5است و هر شاخص  20جمع امتیاز شاخص ها در این جدول زیر می باشد. 
درصد جلسات کالسی متناسب با طرح درس می  50موظف به بارگذاری تکلیف برای  اساتید :1تبصره 

درصد باقیمانده و با استفاده از سایر  50باشند. نظارت بر استفاده دانشجویان از محتوای تهیه شده برای 
 و ... با استاد می باشد( gamificationروشها مانند کویز، 

 

 
 و سایر روشهای نوین آموزشی Gamificationاستفاده از -3

به صورت جدول زیر می باشد.  و سایر روشهای نوین آموزشی gamificationاستفاده ازشاخصهای مربوط به 
امتیاز دارد، بجز شاخصی که با ستاره  5و هر شاخص است  15جمع امتیاز شاخص ها در این جدول 

 امتیاز خواهد داشت . 2.5مشخص شده که 
 

 توضیحات ارزیابی نام شاخص نام حیطه
  خیر بلی 

بارگذاری 
 تکالیف

مهلت در نظر گرفته شده برای حل تمرین توسط 
 دانشجویان بیش از یک روز است 

   

    تمرین مورد نظر همراه با محتوا ارائه گردیده است.
ارزشیابی 

 تکالیف
    انجام شده است بررسی و ارزشیابی تکالیف

    سخ تکالیف به دانشجویان ارائه شده استپا

 توضیحات ارزیابی نام شاخص نام حیطه
  خیر بلی 

روشهای 
نوین 

 آموزشی

    * در تدریس استفاده شده است gamificationاز
از سایر روشهای نوین مانند میکرولرنینگ و ... 

 * استفاده شده است
   

 
 

ابزارها و 
 تکنیک ها

یا  Power pointاز یک نرم افزار ارائه مطلب مانند 
Prezi  یاWord   استفاده شده باشد )بجز دروس

 آموزش نرم افزار(

   

از ابزارها و تکنیک هایی مثل انيميشن، تصوير، 
ویدئو، متن و رنگ و اصول زیبایی شناختی در محتوا 
جهت انتقال بهتر مفاهیم و جلوگیری از یکنواختی و 

 جلب تمرکز بیشتر  استفاده شده است
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 نیآفال یمجاز  یمحتوا هیته یراهنما -ج
 

 مقدمه
باشد. در واقع همان محتوای آفالین به معنی فایل ویدئوی پاورپونت صداگذاری شده اساتید می

کورد ریرا در کالس بیان شده  با صحبت ها و نکاتشود همراه پاورپوینتی که در کالس درس تدریس می
 داده می شود.نموده و به عنوان محتوای افالین در اختیار دانشجویان قرار 

الزم به ذکر است که برای ایجاد این ویدئو از نرم افزارهایی که امکان ریکورد محیط دسکتاپ شما را 
دای )البته میتوان از قابلیت ریکورد ص oCam و  Camtasiaفراهم می آورند میتوان استفاده نمود مثل 

 (.ورپوینت نیز میتوان استفاده نمود خود پا
  نرم افزارCamtasia  یک نرم افزار حرفه ای بوده و امکانات زیادی از جمله ویرایش ویدئو بعد از ریکورد

و اضافه کردن متن و توضیحات و همچنین تنظیم صدا در اختیار شما قرار میدهد ولی فایل نهایی به 
 ل فایل به ویدئو باید از داخل خود برنامه اقدام به خروجی گرفتن نمایید.صورت ویدئو نیست و برای تبدی

  نرم افزارocam  کاربری بسیار راحتی دارد و خروجی فیلم در اختیار شما قرار میدهد ولی دیگر امکانات
 کمتازیا را ندارد.

میتوانید به سایت وارستگان به  oCamبرای دانلود نرم افزار کمتازیا و آموزش استفاده از آن و همچنین 
 مراجعه نمایید.بخش واحد آموزش مجازی  www.varastegan.ac.irنشانی 

می توان استفاده کرد که برای  Handbrakهمچنین جهت کم کردن حجم فیلم های تولیدی، از نرم افزار 
سایت وارستگان به نشانی وزشی آن می توانید به دانلود و دسترسی به راهنمای آم

www.varastegan.ac.ir  مراجعه نمایید.بخش واحد آموزش مجازی 

 Camtasiaمحتوا با نرم افزار  دیآموزش تول -1
حال اجرا و تنظیمات کامالً  این نرم افزار حرفه ای جهت گرفتن فیلم از صففففحه مانیتور و برنامه های در

 .جالب در راستای ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و مطلوب می باشد

 نحوه شروع رکورد صفحه مانیتور  1-1
 Record theدر ابتدای باز کردن برنامه پنجره زیر برای شما نمایش داده میشود که با کلیک روی 

Screen .میتوانید اقدام به ضبط نمایید 

http://www.varastegan.ac.ir/
http://www.varastegan.ac.ir/


 

 معاونت آموزشی)واحد آموزش مجازی(
 آموزش مجازیجامع پروتکل 

PR 

02 
01-  14/02/99 

 

 

 
11 

 
 ضبط آغاز میگردد. recپس از آن پنجره زیر گوشه مانیتور شما ظاهر میشود که با کلیک بر روی 

 
در صورتی که بخواهید میتوانید از منوی باالی صفحه برنامه نیز، ضبط را آغاز نمایید که در تصویر زیر 

 نمایش داده شده است

 
 متوقف کردن ضبط

در زمانی که در حال ضبط می باشید پنجره زیر نمایش داده میشود که در آن مدت زمان  پیشرفت و 
 را میتوانید استفاده نمایید. Pause  Stop,Deleteنوسانات صدا و همچنین دکمه های 

میتوانید  F10همچنین با زدن کلید 
 ضبط را متوقف نمایید.
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 تنظیمات قبل از شروع رکورد 1-2
 Fullدرصورتی که قصد رکورد صفحه مانیتور خود را بصورت کامل دارید قبل از شروع بر روی گزینه 

Screen  کلیک نمایید و در صورتی که فقط بخشی از صفحه مانیتور خود را برای ضبط نیاز دارید بر
ا آغاز کلیک نمایید و با تنظیم کردن روی محدوده مورد نیاز میتوانید ضبط ر Customروی گزینه 

 نمایید.

 
 میتوانید تصویر وبکم خود را نیز در کادر  رکورد داشته باشید. Webcamدرصورت فعال نمودن گزینه 

 
و متصل بودن میکروفن به سیستم شما ، میتوانید صدای خود را نیز بر  Audioدرصورت فعال بودن 

 روی فیلم ضبط شده قرار دهید.

 ذخیره فایل ضبط شده 1-3
وجود دارد که  save asف کردن ضبط پنجره زیر باز میشود که پایین این صفحه دکمه پس از متوق

ذخیره میشود که فقط  tacپس از کلیک بر روی آن فایل در مسیری که شما تعیین میکنید با پسوند 
 قابل باز شدن میباشد . Camtasiaهم با برنامه 
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 Camtasiaگرفتن از  دئویو یخروج 1-1-3
برای تبدیل فایل ضبط شده به ویدئو قابل اجرا بر روی همه سیستم ها و با همه پلیر ها ، باید از برنامه 

Camtasia  خروجی ویدئو گرفته شود که برای این کار بر روی دکمهProduce and share  که در نوار
 ب نمایید.را انتخا produce and shareباالی صفحه قرار دارد کلیک نمایید و سپس گزینه 

 
 Nextدر صفحه باز شده از لیست کشویی داخل آن فرمت فایل خروجی را تعیین نمایید و بر روی 

 کلیک نمایید.
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در صفحه بعد نام و مسیر ذخیره سازی فایل را تعیین 

 کلیک نمایید. finishنمایید و بر روی 

مدت زمان این تبدیل و ذخیره سازی با توجه به حجم 
 است کوتاه و یا طوالنی باشد.فایل ممکن 

و پس از اتمام به مسیر ی که برای ذخیره سازی 
معرفی نمودیدمراجعه نمایید و فایل خروجی را 

 دریافت کنید.

 

 
  
 
 
 
 

فایل های وارد 
 import شده 
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 :صفحه اصلی برنامه

 
 

 
 دئویاز و یحذف بخش 2-1-3

در بسیاری از مواقع پیش می آید که پس از ضبط فیلم نیاز خواهید داشت که بخشی از آن را حذف 
نمایید برای این کار باید نوار لغزانی که در زیر نیز آن را مشاهده میکنید را استفاده نمایید به این شکل 

شی که میخواهید حذف که لبه سبز رنگ آن باید در اول بخش برش و لبه قرمز رنگ آن باید در آخر بخ
 که به شکل چاقو میباشد کلیک نمایید. cutشود قرار گیرد و سپس بر روی دکمه 

 
 پس از برش به شکل زیر خواهد شد.

 پنجره نمایش ویدئو

 صدای ویدئوفایل 

 فایل ویدئو ضبط شده

 سایر امکانات
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 تلفیق دو فایل ویدئو در یک فایل 3-1-3

در برخی موارد ممکن است هر مبحث را در یک فایل ویدئو رکورد نموده باشید ولی برای خروجی گرفتن 
و یا اینکه بخش اول را خود رکورد نموده اید و برای ، نیاز دارید تا هردو فایل در یک فیلم قرار گیرد

یل در ادامه رکود خود قصد دارید فایل یک کلیپ کوتاه که درمورد درس شما میباشد را به فیلم متک
 اضافه نمایید.

 نمایید تا به صفحه اضافه شود.فایل مورد نظر را انتخاب  Import mediaبرای این کار از قسمت 

 
( بر Drag and Dropاست را با کشیدن و رها کردن ) part1.mp4حال این ویدئو که در اینجا با نام 

دقت داشته باشید که فایل ها باید پشت سر هم قرار گیرند و اگر روی هم  قرار دهید . Track3روی 
 .باشند باعث میشد صدای هردو ویدئو باهم پخش گردد
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 دئویو یصدا میتنظ 1-4
کلیک نمایید تا ابزار های کار با صدا  Audioبر روی 

 فعال گردد.

 Enable Volumeدر این بخش با تیک زدن 
Leveling .میتوانید قدرت صدا را تغییر دهید 

میتوانید نویز   Enable noise removalبا تیک زدن 
 صدا را حذف نمایید.

 Volume Down , Volume upو با دکمه های 
 میتوانید صدای ویدئو را کم یا زیاد نمایید.

یک نوار سبز رنگ نیز بر روی فایل ها نمایش داده میشود که میتوانید با پایین و یا باال بردن آن 
 صدا را کم یا زیاد نمایید.

 
 قرار دادن یک آهنگ برای پس زمینه ویدئو 1-5

در برخی موارد ممکن است تمایل داشته باشید یک آهنگ آرام در پس زمینه ویدئوی شما اجرا شود تا 
فایل آهنگ مورد  Import mediaدرس برای دانشجو کسل کننده نگردد، برای این کار  ابتدا از قسمت 
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( به بخش Drag and Dropنظر را به برنامه اضافه نمایید سپس این آهنگ را با کشیدن و رها کردن)
 مشخص شده با عدد سه در تصویر منتقل نمایید.

دقت داشته باشید که فایل آهنگ باید به لبه کناری کادر بچسبد در غیر این صورت چند لحظه اول 
 سکوت خواهد بود .

 
 

 حلقه دور موس 1-6
 Cursorبا فعال کردن  Camtasiaدر برنامه 

میتوانید حلقه ای دور موس برای قابل مشاهده 
بودن بهتر نمایش دهید و همچنین میتوانید 
تنظیم نمایید که وقتی کلیک راست و یا کلیک 

 چپ موس انجام شد نیز افکتی داشت باید. 
 Cursor Effectsبرای این موارد باید از 

 استفاده نمایید که در شکل نیز مشاهده مکنید.

 میتوانید آن را فعال نمایید. toolsویا   Moreاز قسمت  Cursor Effectsدن گزینه درصورت فعال نبو

 ژهیو یاستفاده از جلوه ها 1-7

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید از برخی افکت های حرکتی برای قسمت هایی که برش فیلم 
 نمود.توان استفاده وجود دارد ویا برای لحظه آغاز یا پایان فیلم می

 یک

 دو

 سه
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کلیک نمایید و یکی از افکتها را انتخاب نمایید و سپس با کشیدن  Transitionبرای این کار بر روی 
، افکت به فیلم شما اضافه میشود که میتوانید با  Trackآن افکت و رها کردن بر روی فیلم در قسمت 

 اجرای فیلم آن را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک

 دو

 سه

 چهار



 

 معاونت آموزشی)واحد آموزش مجازی(
 آموزش مجازیجامع پروتکل 

PR 

02 
01-  14/02/99 

 

 

 
20 

نیکالس آنال یبرگزار  یراهنما -د  

 اتصال به کالس آنالین از طریق کامپیوتر یا لپتاپ -1
 مرحله به شرح زیر مورد نیاز می باشد: 4جهت برگزاری کالس به صورت آنالین 

 بررسی نیازهای سخت افزاری :اول مرحله 1-1
 یک دستگاه کامپیوتر یا لپتاپ   .1

 یک دستگاه میکروفون با کیفیت مناسب   .2

 Headset یا  Speakerیک دستگاه   .3

 . وبکم برای ارسال تصویر4

 kbps (2M) 2048  با پهنای باند حداقلADSLاینترنت پرسرعت   .4

 دوم: نصب نرم افزار های مورد نیاز مرحله 1-2
 روی سیستم شما نصب شده باشد. قبل از اتصال به کالس باید نرم افزار های مورد نیاز زیر بر

  )آخرین نسخه( google chromeو یا  FireFox. مرورگر 1   

 2 .Adobe FlashPlayer   برای مرورگرFireFox و ویندوز 

 Adobe Connect Add-inافزونه  .3 

" تتوانید به سایت وارستگان منوی "فناوری اطالعادر صورتی که نرم افزارهای فوق را نیاز دارید می
 زیر منوی "فایل ها و آموزش ها"  مراجعه و دانلود نمایید.

 سوم : ورود به سامانه آموزش مجازیمرحله  1-3

در سایت وارستگان . سپس مرورگر فایر فاکس را اجرا نماییدبعد از نصب نرم افزار های مورد نیاز ، 
وارد شوید و مطابق تصویر زیر روی بخش "کالس آنالین"  www.varastegan.ac.irبه آدرس 

 کلیک نمایید .

http://www.varastegan.ac.ir/
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 .در صفحه باز شده اطالعات نام کاربری  و کلمه عبور خود را وارد نمایید 

 
 .پس از الگین وارد صفحه اصلی کالس آنالین می شوید 

 Adobe flashباشد به دلیل این است که درصورتی که صفحه برای شما مشابه تصویر زیر می
player .بر روی مرورگر شما نصب نیست که باید اقدام به نصب نمایید  و مجدد الگین نمایید 

دقت داشته باشید به دلیل تحریم ایران اگر بر روی لینک دانلود داخل صفحه کلیک نمایید به نتیجه 
 نخواهید رسید.  ای
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 کنید دانلود از طریق لینک امکان پذیر نیست.همانطور که مشاهده می

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

 وسط صفحه کلیک نمایید.

 
داده شده در تصویر زیر را  کلیک نمایید و پیام نمایش  urlو یا مشابه تصویر زیر بر روی آیکن کنار 

Allow .نمایید 
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کالس های که برای  My Meetingsدر تب  شود.حال صفحه اصلی برنامه برای شما نمایش داده می
" شود که در اینجا از"کارگاهشما تعریف شده اند و شما مجاز به استفاده از آنها هستید نمایش داده می

 شود.برای تست و آموزش استفاده می

 کلیک نمایید. URL" و یا بر روی لینک مقابل Openتوانید بر روی دکمه "برای ورود به کالس هم می

 
استادتدریس  pdfهمانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید در کادر وسط محتوای پاور پوینت و یا 

صورتی  استاد را درتوانید تصویر وبکم شود و در گوشه باال سمت راست نیز میکند نمایش داده میمی
 .که روشن باشد مشاهده نمایید
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 : عیب یابی در هنگام ورود به کالس چهارم مرحله 1-4

درصورتی که تمامی مراحل باال به درستی و به ترتیب انجام دهید در ورود به کالس های آنالین 
ار بر نصب نرم افز در صورتی که در هنگام باز شدن کالس با پیغام مبنی مشکلی نخواهید داشت.

 شده و دوباره اقدام به نصب نرم افزار بنمایید.رسانی نهای سیستم شما بروزبرنامه مواجه شدید ،

بخش اشتراک گزاری 
 فایل توسط استاد

 تصویر استاد

لیست افراد 
 حاضر در کالس

کادر چت و 
 گفتگو متنی

 فعال کردن صدا

 دست بلند کردن  و اجازه خواستن

 مدرس

 مدیر سیستم
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 Cancel  و Installدر 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  انتخاب کنیدرا  Cancelداشت، اگر 
 باشد.نصب نمی

به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام اجرای کالس صوتی ممکن است پنجره کالس 
minimize  شده باشد، که در پایین صفحه مانیتور با کلیک بر روی آن می توانید محیط کالس را

 مشاهده نمایید.

 
 Check our troubleshooting pagefor further»در صورتی که با پیامی مشابه پیام 

assistance» ،ثانیه منتظر بمانید، اگر کالس آنالین اجرا نشد با پیغامی مشابه   30مواجه شدید
 Reload Pageتصویر زیر مواجه خواهید شد، همانطور که در تصویر مشخص شده بر روی گزینه 

 یک نمایید، تا دوباره کالس برای شما اجرا گردد.کل

 

http://91.98.31.92/common/help/en/support/meeting_test.htm
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خارج شده و دوباره از ابتدا وارد سامانه  Firefoxدوباره اگر با پیغام فوق مواجه شدید کامال از مرورگر 
آموزش مجازی و کالس آنالین شوید.)این پیغام بدلیل رخ دادن خطا در برنامه فلش پلیر شما 

 ز مرورگر و فایر فاکس خارج شده و مجددا وارد شوید.(باشد که می بایست کامال امی

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

 
یغامی مشابه تصویر مواجه شدید، بدین معنی می باشد که زمان اگر در حین ورود به کالس با پ

 ، وارد کالس آنالینبرنامه کالسیبندی کالس به اتمام رسیده است، برای ورود به کالس طبق زمان
 شوید.

 
ثانیه منتظر  90اگر درحین اجرای کالس آنالین صفحه کالس در این قسمت ثابت ماند، به مدت 

 بمانید تا کالس برای شما باز گردد.

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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نگردید، دقیقه در این صفحه منتظر ماندید و محیط کالس برای شما باز  2در صورتی که بیش از 

 سرعت اینترنت خود را بررسی نمایید.

 تبلت ایو  لیموبا قیاز طر  نیاتصال به کالس آنال -2
توانید از برنامه را دانلود و نصب نمایید که می Adobe Connectبرای این منظور ابتدا باید برنامه 

 با جستجوی نام آن به راحتی دانلود و نصب نمایید. AppStoreو یا  Play Storeبازار و 

 
پس از نصب برنامه را اجرا نمایید که مشابه تصویر صفحه برنامه به شکل افقی بر روی گوشی شما 

مربوط به کالس خود را داشته باشید و در این صفحه  URLباز خواهد شد که برای ورود به کالس باید 
 یک نمایید.کل Nextوارد نمایید و بر روی 
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 Enterدر مرحله بعد باید با نام کاربری و کلمه عبوری که دارید الگین نمایید  و سپس بر روی دکمه 

 کلیک نمایید.

 
توانید پس از ورود صفحه مشابه زیر  را مشاهده خواهید نمود که کالس درس شما می باشد و می

 از محتوای کالس استفاده نمایید.

 فایل ارائه برای دانشجویانبه اشتراک گزاری  -3
وجود دارد که با باز کردن لیست کشویی  Share  My Screenدر کادر وسط صفحه گزینه ای به نام 

خود را برای ارائه بارگزاری  PDFفایل پاورپوینت و یا  Share Documentتوانید با انتخاب آن می
 نمایید.

 pdfکند بهتر است از را درست پشتیبانی نمی با توجه به اینکه این برنامه در برخی موارد فارسی
 استفاده نمایید.
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توانید فایل مورد نظر را از می Browsers My Computerو سپس  Uploaded Fileبا انتخاب 

 سیستم خود انتخاب و بارگزاری نمایید.

 
 شده است.همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید فایل برای مشاهده دانشجویان بارگزاری 
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برد برای شما ایجاد انتخاب شود صفحه سفیدی مشابه وایت share Whitebordeدر صورتی که 

 خواهد شد.

 به اشتراک گزاری تصویر استاد -4
کلیک  Start My Webcamتوان بر روی گزینه که گوشه باال سمت راست قرار داد می videoدر کادر 

 نمود.

 
کلیک نمایید تا تصویر برای  Start Sharingپس از مشاهده تصویر خود میتوانید بر روی گزینه 

 دانشجویان نیز ارسال گردد.
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 اجازه ورود به کالس به افراد میهمان -5
در صورتی که دانشجویی بصورت میهمان وارد کالس شود در باالی صفحه پنجره کوچکی مشابه 

مقابل نام دانشجو،    شود که در صورت کلیک بر روی  تیک  داده میتصویر زیر برای شما نمایش 
 امکان دسترسی به محتوی کالس را خواهد داشت.

 
 پاسخ به درخواست اجازه دانشجویان -6

در صورتی که دانشجویی قصد پرسیدن سوالی را داشته باشد میتواند با کلیک کردن بر روی آیکن 
 صحبت کردن بخواهد.بلند کردن دست از شما اجازه 

 
در صفحه شما کنار نام دانشجو )مشابه تصویر( آیکن بلند کردن دست نمایش داده خواهد شد که 

توانید اجازه صحبت کردن باشد این اجازه دادن می توانید اجازه بدهید.با کلیک کردن روی آن می
را انتخاب نمایید و اگر بخواهید تصویر دانشجو را فعال  Enable Microphone که برای این کار 

 کلیک نمایید و یا چت خصوصی را فعال نمایید. Enable Videoتوانید بر روی کنید می
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 چیدمان محتوایی صفحه  -7 

توانید ظاهر نمایش و کنید که در آن میدر کنار صفحه سمت راست ، کادری را مشاهده می
 ه را تغییر دهید.چیدمان بخش های صفح

 
   

 


