
راٌّوای گام بِ گام ٍ سریع ًحَُ کار با ساهاًِ آهَزش هجازی داًشگاُ آزاد 

 گراًقذر  داًشجَیاىٍیژُ  ،اسالهی زًجاى

 مقدمه -1

ساهاًِ تزگشاری والس ّای هجاسی داًطگاُ آساد اسالهی  اسسفادُ استزای وِ داًطجَیاى گزاهی زَجِ داضسِ تاضٌذ  

تِ  4.4 تِ تاال ٍ یا گَضی هَتایل یا زثلر تا سیسسن ػاهل اًذرٍیذ ًسخِ 7یا لدساج تا ٍیٌذٍس  PCسًجاى تایذ یه واهدیَزز 

واهدیَزز ضوا تایذ هجْش ( اسسفادُ هی وٌیذ، PCهسصل تِ ایٌسزًر در اخسیار داضسِ تاضٌذ. اگز اس واهدیَزز رٍهیشی ) ٍ تاال

تِ هیىزٍفَى ٍ اسدیىز تاضذ. در خصَظ لدساج ّا هیىزٍفَى داخلی یا اسدیىز داخلی لدساج ّا وِ در زواهی آًْا ٍجَد 

، اسدیىز ٍ هیىزٍفَى داخلی ایي دسسگاُ ّا تزای ضٌیذى صحثر زثلردر خصَظ اسسفادُ اس هَتایل یا  دارد، وافی اسر.

دى ضوا در والس وافی ّسسٌذ. ٍلی خیطٌْاد هی گزدد در اسسفادُ اس گَضی هَتایل یا زثلر، اس ّای اسساد ٍ یا صحثر وز

اسسفادُ ضَد زا صذای اسساد  ارائِ هیطًَذ،ّوزاُ ایي دسسگاُ ّا در سهاى خزیذ، ّذفَى ّای هجْش تِ هیىزٍفَى وِ اغلة 

یا زثلر ٍ  لرٍش ٍرٍد تِ ساهاًِ تا هَتای اداهِ اتسذادر  در صَرذ رٍضي تَدى هیىزٍفَى ضوا در والس تاسخخص ًطَد.

 لدساج زَضیح دادُ هی ضَد.ٍ یا  (PC)سدس رٍش ٍرٍد تِ ساهاًِ تا واهدیَزز رٍهیشی

ویان به کالس های درس مجازی با استفاده از گوشی موبایل یا تبلت با سیستم عامل ورود دانشج -2

 اندروید

ا زثلر خَد را رٍضي وٌیذ ٍ هٌسظز ضَیذ زا سیسسن ػاهل اًذرٍیذ ضوا اجزا گزدد. یتزای ضزٍع وار، گَضی هَتایل 

وٌیذ. سدس گام ّای سیز را تِ زززیة اجزا  تؼذ اس ٍرٍد تِ سیسسن ػاهل اًذرٍیذ هَتایل یا زثلر خَد را تِ ایٌسزًر هسصل

 وٌیذ.

 در گَشی هَبایل یا تبلت با سیستن عاهل اًذرٍیذ ٍ افسًٍِ ّای الزم اپلیکیشي ّاًصب  -2-1

، جْر ًصة ًزم افشار ّا ٍ افشًٍِ در گام اٍل جْر ٍرٍد تِ والس ّای هجاسی تا اسسفادُ اس گَضی هَتایل یا زثلر

 لیٌىْای سیز را لوس وٌیذ: تِ زززیةدر صفحِ هَتایل خَد ّای السم، 
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 (ایٌجا ولیه وٌیذ) Lightning Browserاخلیىیطي هَتایلی ًصة داًلَد ٍ 

 خس اس لوس لیٌه تاال در گَضی هَتایل Lightning Browserاخلیىیطي هزاحل ًصة 

 چْارمگام  سَمگام  گام دٍم گام اٍل

        
   ضطنگام  خٌجنگام 

    

  

 

 

 

http://faridesm.ir/lightning-browser-web-browser_5.1.0.apk
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  داًلَد ٍ ًصة اخلیىیطي هَتایلیAdobe Connect (ایٌجا ولیه وٌیذ) 

 خس اس لوس لیٌه تاال در گَضی هَتایل Adobe Connectاخلیىیطي هزاحل ًصة 

 گام چْارم گام سَم گام دٍم گام اٍل

  
 

 
   گام ضطن گام خٌجن

  

  

 

داًطجَیاى گزاهی زَجِ داضسِ تاضٌذ وِ حسواً تزای ٍرٍد تِ والس ّای آهَسش هجاسی داًطگاُ آساد اسالهی سًجاى 

ضوا ًصة گزدد ٍ ٍرٍد تِ ساهاًِ تا سایز یا زثلر اس لیٌه فَق تز رٍی گَضی هَتایل  Lightning Browserتایذ هزٍرگز 

  هی تاضذ.دارای هطىالذ ٍ هحذٍدیر ّایی  اًذرٍیذهزٍرگز ّای 

http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
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 با استفادُ از هَبایل یا تبلت اًذرٍیذیٍرٍد بِ ساهاًِ ًحَُ  -2-2

جْر ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَسش هجاسی داًطگاُ آساد اسالهی ، تز رٍی گَضی هَتایل فَقاخلیىیطي ّای خس اس ًصة 

 تا اًگطر خَد در صفحِ هَتایل لوس وٌیذ.  PDFسًجاى آدرس ایٌسزًسی سیز را در ّویي فایل 

http://lmsmap.iauec.ac.ir/ 

خیذا وزدُ ٍ آى را اجزا  را تا ضىل آیىَى  Lightning Browserاس هیاى اخلیىیطي ّای هَتایل خَد، اخلیىیطي 

 Lightning  را در ًَار آدرس هزٍرگز Lmsmap.iauec.ac.irدرس آ ،ًواییذ. سدس در صفحِ تاس ضذُ هغاتك ضىل سیز

Browser  ٍ ولیذ زایح ًواییذEnter  .را تشًیذ 

 

تز رٍی ٍاحذ  ،صفحِ تاس ضذُ-تز رٍی ًام اسساى سًجاى ولیه وٌیذ. سدس در سیز سیزدر صفحِ تاس ضذُ هغاتك ضىل 

 سًجاى ولیه وٌیذ.

  

http://lmsmap.iauec.ac.ir/
http://lmsmap.iauec.ac.ir/
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خس اس ولیه تز رٍی ًام ٍاحذ سًجاى، صفحِ ٍرٍد تِ سایر تاس هیطَد ٍ ضوا هی زَاًیذ ًام وارتزی ٍ ولوِ ػثَر خَد 

را تزای ٍرٍد تِ ساهاًِ در خٌجزُ هزتَعِ زایح وزدُ ٍ سدس دووِ ٍرٍد تِ سایر را فطار دّیذ. ًام وارتزی داًطجَیاى در 

 ی آًْا ٍ ولوِ ػثَر تزاتز وذ هلی داًطجَیاى هی تاضذ. اٍلیي ٍرٍد تِ ساهاًِ تزاتز ضوارُ داًطجَی
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اخذ ضذُ خَد در ززم جاری را ًظزی داًطجَیاى گزاهی لادر خَاٌّذ تَد لیسر درٍس  ،خس اس ٍرٍد تِ سایر

ًام والسْا هی زَاًیذ دٍ اًگطر خَد را تز رٍی صفحِ هَتایل لزار دادُ ٍ آًْا را تِ آراهی  هطاّذُ ًوایٌذ. تزای تشرگٌوایی

 داًطجَیاى گزاهی زَجِ داضسِ تاضٌذ وِ درٍس ػولی تِ ضىل آهَسش هجاسی تزگشار ًخَاٌّذ ضذ.اس ّن دٍر وٌیذ. 

اػر ّز درسی وِ لزار داریذ ٍ هی هغاتك رٍس ٍ ساػرِ تزًاهِ ّفسگی والس ضوا در تزگِ اًسخاب ٍاحذ، در رٍس ٍ س

 خَاّیذ ٍارد والس آى درس ضَیذ، رٍی ًام آى ولیه وٌیذ.
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 ولیه وٌیذ. Main Classسدس در صفحِ تاس ضذُ تز رٍی 
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 تز رٍی دووِ خیَسسي تِ والس ولیه وٌیذ.  ،در صفحِ تاس ضذُ
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ّوچٌیي تا ولیه تز رٍی ًام لسور در تخص جلساذ ضثظ ضذُ، داًطجَیاى ػشیش هی زَاًٌذ تِ فیلن جلساذ 

 ًوایٌذ. هطاّذُگذضسِ ّز درس دسسزسی داضسِ تاضٌذ ٍ جلسِ هزتَعِ را 

تزگشاری والس فزا رسیذُ تاضذ ٍ اسساد درس حضَر  ّفسگی در صَرزی وِ سهاىتا فطزدى دووِ خیَسسي تِ والس، 

 صفحِ والس درس هغاتك ضىل سیز تاس هیطَد. ضسِ تاضٌذ، دا
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داًطجَیاى خس اس تاس ضذى صفحِ والس هیسَاًٌذ هغالة درج ضذُ زَسظ اسساد هزتَعِ را هطاّذُ ًوایٌذ ٍ صذای 

 گَضی هَتایل خَد ٍ یا هسصل تَدى ّذفَى، تطًٌَذ.  اسدیىزاسساد را ًیش در صَرذ رٍضي تَدى صذای 

 

داًطجَیاى گزاهی در عَل زذریس اسساد درس هی زَاًٌذ خیام ّای خَد را اس عزیك سیزهٌَی چر در والس هغزح 

وٌٌذ. خیطٌْاد هی ضَد تا زَجِ تِ هطىالذ زایح تا حزٍف فارسی در تزخی اس گَضی ّای هَتایل، داًطجَیاى خیام ّای 

ر صَرزی وِ داًطجَیی لصذ خزسص سؤال تِ صَرذ صَزی خَد را تا حزٍف اًگلیسی ٍلی تا ستاى فارسی درج ًوایٌذ. د

در سور تاال راسر صفحِ، ًطاًِ گز تاال تزدى دسر تِ هؼٌی داضسي سؤال  داضسِ تاضذ، هی زَاًذ تا اسسفادُ اس آیىَى 

ا در هیىزٍفَى ضوا را ٍصل وٌذ. در ایي حالر هی زَاًیذ سؤال خَد ر در صَرذ هَافمر، را لوس وزدُ زا اسساد هزتَعِ

والس تِ صَرذ صَزی هغزح ًواییذ ٍ صذای ضوا تزای زوام داًطجَیاى حاضز ٍ اسساد والس ٍ ّوچٌیي در فایل ضثظ 

 ضذُ والس لاتل ضٌیذى خَاّذ تَد.
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 ( و یا لپتاپPCورود دانشجویان به کالس های درس مجازی با استفاده از کامپیوتر رو میسی ) -3

را رٍضي وٌیذ ٍ هٌسظز ضَیذ زا سیسسن ػاهل ٍیٌذٍس ضوا اجزا گزدد. تؼذ اس  تزای ضزٍع وار، واهدیَزز یا لدساج خَد

 ٍرٍد تِ سیسسن ػاهل ٍیٌذٍس واهدیَزز خَد را تِ ایٌسزًر هسصل وٌیذ. سدس گام ّای سیز را تِ زززیة اجزا وٌیذ.

 ًصب ًرم افسار ّا ٍ افسًٍِ ّای الزم بر رٍی کاهپیَتر رٍهیسی یا لپتاپ -3-1

ٍرٍد تِ والس ّای درس هجاسی، جْر ًصة ًزم افشار ّا ٍ افشًٍِ ّای السم، تِ زززیة تز رٍی در گام اٍل جْر 

 لیٌه ّای سیز ولیه وٌیذ:

  ًصة ًزم افشارWinrar (ایٌجا ولیه وٌیذ) 

  ًصة ًزم افشارFirefox (ایٌجا ولیه وٌیذ)  

  ًًٍِصة افشAdobe connect (ایٌجا ولیه وٌیذ) 

  ًصة ًزم افشارFlashPlayer-Firefox (ایٌجا ولیه وٌیذ) 

  ًصة ًزم افشارAnydesk (ایٌجا ولیه وٌیذ) 

 را ولیه وٌیذ.  Allowاگز تؼذ اس ولیه تز رٍی ّز یه اس لیٌه ّای تاال، صفحِ اخغار سیز ظاّز ضذ، گشیٌِ 

 

تا ولیه تز رٍی لیٌه ّای تاال، فایل ًزم افشارّای هزتَعِ داًلَد هی ضًَذ. فایل ّا را اس هسیز داًلَد ضذُ اجزا وزدُ 

عَل هزاحل ًصة، ٍارد وزدى ّیچگًَِ وذ یا فؼالیر دیگزی ًیاس ًیسر ٍ ٍ ًزم افشارّا را تِ زززیة تاال ًصة وٌیذ. در 

 فمظ گشیٌِ ّایی وِ تِ زززیة ظاّز هی ضًَذ را زأییذ وٌیذ زا هزاحل ًصة خیص رفسِ ٍ زوام ضَد. 

http://dl.iauec.ac.ir/software/32bit.exe
http://dl.iauec.ac.ir/software/firefox.zip
http://dl.iauec.ac.ir/software/AdobeConnectAddinInstaller.exe
http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe.Flash.Player32firefox.exe
http://dl.iauec.ac.ir/software/AnyDesk.zip
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 ٍرٍد بِ ساهاًِ آهَزش هجازی داًشگاُ آزاد اسالهی -3-2

. در دسىساج واهدیَزز ضوا ظاّز خَاّذ ضذ  Firefoxخس اس ًصة ًزم افشار ّای فَق، آیىَى هزتَط تِ هزٍرگز 

در تخص ًَار آدرس هغاتك ضىل سیز  را تاس وٌیذ. (Firefox)فمظ هزٍرگز  تا ولیه تز رٍی آیىَى هزتَعِ ایي هزٍرگز

وٌیذ زا ٍارد درگاُ ٍرٍد تِ ساهاًِ ّای آهَسش هجاسی ضَیذ.   Enterرا زایح وٌیذ ٍ  Lmsmap.iauec.ac.irآدرس 

 سدس در صفحِ تاس ضذُ، تز رٍی ًمطِ وطَر ایزاى رٍی ًمطِ اسساى سًجاى ولیه وٌیذ.

 

 صفحِ تاس ضذُ تز رٍی ٍاحذ سًجاى ولیه وٌیذ.-سیزدر 

 

http://lmsmap.iauec.ac.ir/
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یذ. ًام وارتزی داًطجَیاى در اٍلیي ٍرٍد ٍارد وًٌام وارتزی ٍ ولوِ ػثَر خَد را  هغاتك ضىل سیز در صفحِ تاس ضذُ

 تِ ساهاًِ تزاتز ضوارُ داًطجَیی آًْا ٍ ولوِ ػثَر تزاتز وذ هلی داًطجَیاى هی تاضذ. 

 

داًطجَیاى گزاهی لادر خَاٌّذ تَد لیسر درٍس ًظزی اخذ ضذُ خَد در ززم جاری را  ،خس اس ٍرٍد تِ سایر

ِ ّفسگی والس ضوا در تزگِ اًسخاب ٍاحذ، در رٍس ٍ ساػر ّز درسی وِ لزار هطاّذُ ًوایٌذ. هغاتك رٍس ٍ ساػرِ تزًاه

داًطجَیاى گزاهی زَجِ داضسِ تاضٌذ وِ درٍس  داریذ ٍ هی خَاّیذ ٍارد والس آى درس ضَیذ، رٍی ًام آى ولیه وٌیذ.

 ػولی تِ ضىل آهَسش هجاسی تزگشار ًخَاٌّذ ضذ. 
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 ولیه وٌیذ. Main Classسدس رٍی 

  

ّوچٌیي تا ولیه تز رٍی ًام لسور در تخص جلساذ  صفحِ تاس ضذُ رٍی گشیٌِ خیَسسي تِ والس ولیه وٌیذ.در 

ضثظ ضذُ، داًطجَیاى ػشیش هی زَاًٌذ تِ فیلن جلساذ گذضسِ ّز درس دسسزسی داضسِ تاضٌذ ٍ جلسِ هزتَعِ را 

 ًوایٌذ. هطاّذُ

  

 را تشًیذ. Allowولیه وزدُ ٍ سدس دووِ  در صَرذ هطاّذُ ػالهر سیز، رٍی ػالهر ٍرٍد هوٌَع
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ولیه وٌیذ  در صفحِ تاس ضذُ رٍی ػالهر ّوچٌیي اگز تسسِ تِ زٌظیواذ واهدیَزز ضوا صفحِ سیز تاس ضذ، 

در صَرزی وِ ًزم افشار ّا را تِ درسسی ًصة ضزایظ دیگزی خیص ًخَاّذ آهذ ٍ اغلة  را تشًیذ. Allowٍ سدس دووِ 

 یىی اس دٍ حالسی وِ زَضیح دادُ ضذ هی زَاًیذ ٍارد فضای والس ضَیذ.تا وزدُ تاضیذ، 
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 فضای والس هغاتك ضىل سیز تزای ضوا تاس خَاّذ ضذ.در گام تؼذی 
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در والس تِ عَر )در صَرذ رٍضي تَدى هیىزٍفَى( ٍ صذاّا  ، چر ّااس لحظِ ٍرٍد ضوا تِ والس، ولیِ فؼالیر ّا

  ذ ضذ.ٌازَهازیه ضثظ خَاّ

ًوی  گدر صَرزی وِ هغاتك زصَیز خاییي، رًگ دووِ هیىزٍفَى ضوا خس اس ولیه تز رٍی آى تِ رًگ سثش زغییز رً

تایذ یىثار والس را تسسِ ٍ خس اس اًجام زٌظیواذ  .ایٌجا را ولیه وٌیذدّذ، جْر هطاّذُ ًحَُ اًجام زٌظیواذ هزتَعِ 

 هجذداً ٍارد آى ضَیذ زا زٌظیواذ هؤثز گزدًذ. 

 

http://dl.iauec.ac.ir/film/adobeconnect-teacher/ta16.mp4
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داًطجَیاى گزاهی در عَل زذریس اسساد درس هی زَاًٌذ خیام ّای خَد را اس عزیك سیزهٌَی چر در والس هغزح 

وٌٌذ. خیطٌْاد هی ضَد تا زَجِ تِ هطىالذ زایح تا حزٍف فارسی در تزخی اس گَضی ّای هَتایل، داًطجَیاى خیام ّای 

ر صَرزی وِ داًطجَیی لصذ خزسص سؤال تِ صَرذ صَزی خَد را تا حزٍف اًگلیسی ٍلی تا ستاى فارسی درج ًوایٌذ. د

، ًطاًِ گز تاال تزدى دسر تِ هؼٌی داضسي سؤال را ولیه وزدُ زا اسساد  داضسِ تاضذ، هی زَاًذ تا اسسفادُ اس آیىَى 

 هزتَعِ هیىزٍفَى ضوا را ٍصل وٌذ. در ایي حالر هی زَاًیذ سؤال خَد را در والس تِ صَرذ صَزی هغزح ًواییذ ٍ

  صذای ضوا تزای زوام داًطجَیاى حاضز ٍ اسساد والس ٍ ّوچٌیي در فایل ضثظ ضذُ والس لاتل ضٌیذى خَاّذ تَد.

 

 

ًیوِ ضة تز رٍی ساهاًِ لزار هیگیزد ٍ زَسظ داًطجَیاى  21تؼذ اس ساػر حذٍداً ّز رٍس  درسفیلن هزتَط تِ والس 

یا غایة والس لاتل هطاّذُ اسر. تٌاتزایي حسی اگز داًطجَیی تِ صَرذ آًالیي در والس حضَر ًذاضسِ تاضذ، تؼذاً  زحاض

 فیلن ضثظ ضذُ آى جلسِ اس والس را هطاّذُ وٌذ.  ،تا هزاجؼِ تِ ساهاًِ صثح فزدا 8ّز رٍس زا  21تیي ساػر  هی زَاًذ
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برای هجازی  حضَر در کالس ّایهطالبی کِ بِ طَر هختصر بیاى شذ، هراحل ابتذایی تا اًتْایی تا ایٌجا، 

در خصَظ سایز ًىاذ  یک کالس هعوَلی برای ّر درس کافی هی باشذ. حضَر درکِ جْت  داًشجَیاى بَد

جشئی زز، هی زَاًیذ تسسِ تِ ًَع سؤالی وِ تزای ضوا ٍجَد دارد رٍی لیٌه ّای سیز ولیه وٌیذ ٍ تِ فیلن ّای آهَسضی 

 .  حذٍد یه دلیمِ ای تزای خاسخ تِ ّز سؤال ٍ یا فایل هزتَعِ دسسزسی داضسِ تاضیذ. تا زطىز

 

 هعاًٍت علوی داًشگاُ آزاد اسالهی زًجاى

 

 

 

 

 

 

ًذفیلن ضثظ ضذُ جلساذ در ایي تخص لزار هیگیز  
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