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  مجازي و توانمند ساز هايآموزشمرکز 

 

 

 مقدمه  
آمـوزش مجـازی یا یادگیـری الکترونیکی رویکـردی 

در حـوزه آموزش اسـت که امـکان یادگیری  نوین

بـرای فراگیران در هـر مکان و هـر زمان را فراهـم 

 نماید.می
ی از فنـاوری اطالعـات گیـربـه عبـارت دیگـر بهـره

ی فراهـم سـاخته تا با اسـتفادهرا ای ارتباطـات، زمینـه
های کمک آموزشـی و هرچـه بیشـتر از ابزار

های از راه دور بـرای غلبه بر مشـکالت و موانع سـامانه
فراگیـران به عنـوان یک  موجود در مسـیر یادگیـری

ی مکمل در کنـار نظـام آموزشـی حضـوری مجموعـه
 ایفـای نقش نماید.  تواندیم

هـای ی فناوریکـه نقش فزاینـدهدر عصـر حاضر 
ـوغ خـود رسـیده در کنـار نوین بـه رشـد و بل

بینی و غیـر هـای قابل پیـشهـا و بحـرانضـرورت
، اهمیـت و نیـاز بـه امـروزی بینی زندگـیقابل  پیـش

بیـش از پیـش نمایان سـاخته  آمـوزش مجـازی را
 اسـت.  

توانمنـد سـاز مرکـز آمـوزش هـای مجـازی و 

معاونـت آمـوزش دانشـگاه در راسـتای رسـالت 

ی ی راهنمـای کاربری سـامانهابچـهآموزشـی خـودکت

مربیان اسـاتید و  آمـوزش مجازی برای اسـتفاده

 محتـرم  تهیه نموده است.
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 گام اول : از کجا شروع کنيم؟
 

 اقدامات الزم جهت ورود به كالس آنالين:الزامات و 

مجهز به که مگاهرتز  800 (سي پي یو) حداقل سرعت هسته پردازشيای با داشتن رایانه •

  بلندگو و میکروفن یاهدست 

 مگاهرتز  512 (رم)حداقل حافظه پردازشي   •

 اطمینان از تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا  •

موزیال  گوگل کروم یا افزارهای مرورگــر اینترنتي همچــونآخرین نســخه نرم نصب •

 رایانه   متناسب با نوعفایرفاکس 

 * رایانه یرو Adobe Connect Add-in   افزارنرم نسخه آخرین نصب •

 *ادوبي فلش پلیر روی رایانه   افزارنرمنصب آخرین نسخه  •

 روی رایانه  آفیس  افزارهاینرماز مجموعه  نتیپاورپوو  ورد افزارهاینرمنصب  •

 (Adobe  Acrobat Reader)ریدر آکروبات افزارنرمآخرین نسخه نصب   •

  512KKمورد استفاده  سرعت اینترنت حداقل •

 افزارنرمشرکت ارائه کننده اینترنت یا توسط  1935و  443، 80 هایپورتودن از باطمینان از ب •

 قابل بررسي است.( مجازیتست کالس                    )این مورد در بخش ویروسآنتي

 

 های مجازی وجود دارد.مورد نیاز در صفحه اول سامانه آموزش هایافزارنرمتذکر: *
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 الزم جهت ورود به كالس آنالين:مالحظات امنیتی 

 پوشاندن دوربین رایانه با برچسب  •

 بر روی رایانه روزبه نصب بودن آنتي ویروس حصول اطمینان از  •

دانشکده / پژوهشکده  الکترونیکي محتوایکمیته تایید مورد تایید محتوای آموزشي ارائه شده  •

 .باشدمربوطه 

 شود،  رعایت مالحظات گفتاری همانند کالس درس حضوری •

بصورت برخط در کالس شنیده شده و سپس زیرا مطالب ارائه شده در کالس الکترونیکي )

 (گیرد.ضبط و به عنوان محتوای درسي در اختیار دانشجویان قرار مي
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 به سایتورود :  دومگام 

 

 ورود از طريق سايت دانشگاه: 

لینــک آمــوزش مجــازی را  از طریــق آدرس ســایت دانشــگاه جامــع امــام حســین
 .گردیــممي الکترونیکيانتخــاب و وارد ســامانه آمــوزش 

http://ihu.ac.ir 
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 : مستقیم به سايت ورود 

 Enterتایپ و   http://vlc.ihu.ac.ir/ های مجازیآموزشنوار آدرس مرورگر آدرس سامانه در 
 را بزنید.

 

نماید  کلیکسپس نام کاربر و رمز عبور خود را در قسمت ورود به سیستم وارد و دکمه ورود را 
 شوید. سامانهتا وارد 

شوید که تاریخچه ورود به سامانه شما را بعد از ورود به سامانه با صفحه هشدار امنیتي روبرو مي
 دهد.و وضعیت دسترسي به سامانه را نشان مي IPبه همراه آدرس 

 

http://vlc.ihu.ac.ir/
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 ابزار کاربر:  سومگام 

 

 خواهید شد. سامانه، شما وارد صفحه اصلي هشدار امنیتي ورودی دیتائپس از 

 

 دوره:ورود به 

در ترم جاری  شدهارائهدانشجویان و فراگیر  یهااین آیکون وارد دروس و دوره یبا کلیک بر رو

 .دشویيم

 :صندوق پستي

ها مورد استفاده قرار ها و پیامان است جهت ارسال و دریافت فایلکاربر يارتباط یاز ابزارها يیک

 گیرد.مي

 :تقویم شخصي

 .گیردکاربر مورد استفاده قرار مي يشخص یزیربرنامه یبراابزاری است 
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 :بحث و تبادل نظرتاالر 

ارتباط ساده و  یبرقرار یتاالر بحث و تبادل نظر برا

است. در تاالر گفتگو دانشجویان و اساتید  انیم عیسر

 ریو سا کننديمعموالً افراد سؤاالت خود را مطرح م

 .دهنديسؤاالت پاسخ م نیکاربران به ا

نمایش  شماهای استاد برای های و دورهاز کالس يفهرستبا کلیک بر روی آیکون ورود به دوره، 

 .شودميداده 

 .میکنيم کیعالمت ورود کل یمورد نظر را انتخاب کرده و رودوره 
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 صفحه دو بخش وجود دارد: یدر باال  .میدوره مورد نظر هست يما در صفحه اصل حاال

 

 يدوره، نام مرب عنوان کد دوره، ریمربوط به دوره نظ هیاطالعات اول دیتوانيمسمت راست شما  در

 .دیکنيو... را مشاهده م

و  شودميدوره پر  استاد قسمت توسط نیشوند . ايدوره مشاهده م یهاهیدر سمت چپ اطالع

بخش باید به برای اضافه نمودن اطالعیه  رساند.يم رانیع فراگالاخبار مهم مربوط به دوره را به اط

 .مراجعه کنیدمدیریت دوره ها در قسمت اطالعیه

 باشد.در قسمت تکالیف و محتوای دوره، تمامي موارد مربوط به کالس در دسترس مي

 
   تست کالس مجازی:** 

 کنید.با کلیک بر روی تست کالس مجازی، از نصب بودن الزامات مورد نیاز اطمینان حاصل 
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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.

 

-Adobe Connect Addدر صورت مشاهده صفحه باال ضروری است نسبت به نصب آخرین نسخه 

in  بر روی  کلیکاقدام نماید باInstall Add-in  نسبت به نصبAdobe Connect Add-in .اقدام نماید 
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ورود به  الزامات فني برای، تست کامل شد و Adobe Connect Add-inپس از کامل شدن نصب 

 . باشدآماده ميکالس مجازی  

 

آپلود نماید تا  های مورد نیاز دوره را توانید برنامه و فایلهای کاربردی ميبر روی برنامه کلیکبا 

 ها استفاده نمایند.دانشجویان از آن
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 توانند ميشوید. اساتید های مجازی ميبا کلیک بر روی کالس مجازی وارد فهرست کالس

د. برای هر جلسه ندر این بخش تعریف نمایکه آموزش ثبت نکرده است های آتي خود را کالس

 تعریف یک عنوان ضروری است.

 

ه کالس، جلسه کالسي که زمان آن فرار رسیده است به صورت در حال پس از تعریف جلس

 برگزاری است و با کلیک بر روی لینک در حال برگزاری وارد کالس مجازی خواهید شد.
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 کالس مجازي:  سومگام 
 

   :افزارنرمراهنمای کار با ** 

ســي محیط کالس به آن دسترکه بالفاصله پس از ورود به صفحه کالس مجازی شما مي باشد این 

 شدهداده. در تصویر زیر نمای کلي این صفحه نشان باشديم زیر امکانات دارای و داشت خواهید

کرده و گزینه   کیآن کل یچنانچه عالمت ورود ممنوع یا مربع شکل را مشاهده نمودید رو. است

Allow دیرا بزن.  

 

فرمایید، صفحه اصلي کالس مجازی از چهار قسمت اصلي مشاهده ميکه در تصویر  گونهمان

 زیر تشکیل شده است.  صورتبه

 دانشجویان  کنندگانشرکتنمایش محتواهای مورد نظر استاد به  -1

 فعال نمودن میکروفون و دیگر تجهیزات  -2

 نمایش لیست حاضرین در کالس  -3

 ارتباط نوشتاری بین حاضرین در کالس  -4

1 

2 

3 

4 
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و ممکــن اســت برحســب تنظیمــات  شودميگفتــه  Podفــوق در اصطـلـاح  یهاقسمتبــه  

 متفاوت باشند. در ســرور کالس مجازی شدهاعمال

 :میکروفن فعال کردن** 

صفحه  یباال يانیدر قســمت م کروفنیعالمت م یمربوط به صدا رو ماتیپس از چک کردن تنظ 

قسمت این بخش اصلي ترین  تا امکان صحبت کردن در کالس، برایتان فراهم شود. دیکن کیکل

 شود.کالس برای اساتید محسوب مي

 

Raise hand: 

شود. که برای س و آگاه کردن استاد استفاده ميدر کال "دست بلند کردن"از این منو برای 

 Raise Handبعد از انتخاب گزینه های مختلف دانشجویان از استاد کاربرد دارد. درخواست

زدن ا بتوانید در صورت نیاز، ميکه  شودميشما نمایش داده  یتوسط دانشجو پنجره ذیل برا

 .شودميبه دانشجو داده  کروفنیم يدسترس دیتائعالمت 
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 :Meetingمنوی 

 دارند: ازیزیر ن یهانهیگزدر این منو تنها به  د،یاسات

1- Setup Audio Wizard کروفنیو م بلندگوهدست/  حیعملکرد صح يجهت بررس  

2- End  Meeting جهت پایان دادن به جلسه(Session ) 

Audio  Setup Wizard و میکروفن متصل به  بلندگوهدســت/ عملکرد  تجهت بررســي صح

شکل  صورتبهای پنجره. کنیدابتدا روی این گزینه کلیک ، است رایانه خود در کالس مجازی

 .کلیک کنید Nextزیر نشان داده خواهد شد. در پنجره جدید بر روی دکمه 

 

 دسترسی به میکروفن برای  دانشجو
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موزیک از  یصدا دنینموده و در صورت شــن کی( کلPlay Soundدکمه ) یدر پنجره بعد رو

 نیا ریدر غ د،یکن کیکل Nextدکمه  یآن رو حیاز عملکرد صح نانی/هدســت و اطم بلندگو

 .دیکن يصدا را در رایانه خود بررس يمربوط به خروج ماتیتنظ صورت

 

ا بنظور م. بدین دیینما يخود را بررســ کروفنیمربوط به م ماتیشــما باید تنظ ،یدر پنجره بعد

متصل به  یهانکروفیم نیمورد نظر خود از ب کروفنیقســمت مربوطه و انتخاب م یبر رو کیکل

 .دیکن کیکل Nextدکمه  یرو (ستمیس یرو کروفنیوجود چند م صورت در) ستمیس
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نمایش داده خواهد شد  یپنجره کوچک دیگر Recordدکمه  یبر رو کیبا کل یدر پنجره بعد

 کیکل Allowدکمه  یدر این پنجره رو کند،يم نییرا تع کروفنیاز م افزارنرمکه اجازه استفاده 

 (مطابق تصویر زیر)1دکمه شماره  یآغاز شود. سپس رو کروفنیتا ضبط صدا از طریق م دیکن

تا  دیینما کیکل  Play Recordingدکمه  یضبط صدا متوقف شــود. ســپس رو تا دیکن کیکل

 ریو در غ دیینما کیکل Nextدکمه  یرو حیدر صورت عملکرد صح. شودپخش  شدهضبط یصدا

بر  کیبا کل یدر پنجره بعد .دیرا در رایانه خود چک کن کروفنیمربوط به م ماتیتنظ صورت نیا

صدا  ماتیتنظ يبه بخش پایان Nextدکمه  یبر رو کیو سپس کل Test Silenceدکمه    یرو

 .میرسيم
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صدا به شما نمایش داده  ماتیتنظ تیاز وضع ياطالعات کل یاین بخش یک سر يدر پنجره نهای

 .خواهد شد

 

 : (بخش) Pods یمنو

مربوط به  Pod هانهیگزکنار هریک از  کینمودن عالمت ت رفعالیغاین منو با فعال نمودن یا  در

 (هابخش)ها  Podهریک از  يخواهد شــد  در زیر به بررس رفعالیغآن گزینه فعال یا 

 .پردازیميم

 :  (Share) یگذاراشتراک***

شامل )آن یک محتوا  لهیوسبهباشد که يم یدر کالس مجاز هاترین بخشمهماز  يیکبخش  این

همه کاربران به نمایش در خواهد  یدر کالس برا (متن، فایل پاورپوینت، فایل فلش و... ،عکس

 .دیکنيرا در تصویر زیر مالحظه م Shareصفحه . آمد

 
افراد حاضر در  یرا برامحتوای درس  توانيکه گفته شــد، با اســتفاده از این بخش م طورهمان

و تدریس را شروع کرد که در این حالت صفحه اشتراک شده برای  کالس به نمایش گذاشــت
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 گیرد.دانشجویان به نمایش درآمده و صدا نیز از طریق میکروفون منتقل و کالس استاد شکل مي

 یبر رو کیبا کل Sharing.در قسمت  میپردازيماین قسمت  شتریب يبه معرف ،یدر صفحات بعد

 .شودميشکل زیر نشان داده  صورتبهاین قسمت  یمنوها ،یعالمت مثلث کنار

 
Share My Screen: 

 .شکل زیر باز خواهد شد صورتبه یاپنجرهاین گزینه  یبر رو کیبا کل 

 
 

 گزینه انتخاب با Desktop زکاریکل تصویر م  (desktopرایانه شــما، برا )ســایرین نمایش  ی

 . دینیبيکه خودتان م یزیداده خواهد شد، درست همانند چ

  با انتخاب گزینهApplications  اجرا هستند و شما  حال دررایانه شما  یکه رو یيافزارهانرمتنها

   )برای مثال پرده نگار باز شده( .سایرین نمایش داده خواهد شد یبرا ،دیکنيمرا انتخاب  هاآن
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  با انتخاب گزینهWindows  رایانه شــما که شما  یباز رو یافزارهانرماز  يخاص یهاپنجرهتنها

 سایرین نمایش داده خواهد شد.  یبرا ،دیکنيمرا انتخاب  هاآن

Share Document: 

 .شکل زیر باز خواهد شد صورتبه یاپنجرهاین گزینه  یبر رو کیبا کل 

 
شده در  یبارگذار یهاســمت چپ هرکدام مربوطه به ســابقه فایل یهادر این پنجره، گزینه

، هالیفابســته به نوع و کاربرد  د،ینموده باشــ یبارگذاررا  يفایل که يصورتکالس بوده و در 

 یارمقد گونهچیهاستفاده  نیدر اول يمقدار خواهند بود. ول یدارا هانهیگزیک یا چند مورد از این 

 کیکل  Brows  My Computerدکمه  یابتدا رو ستیفایل کاف یبارگذار یبرا. نخواهند داشت

مورد قبول در  یها.فایل دیینمانموده و سپس، از پنجره باز شده فایل مورد نظر خود را انتخاب 

پاورپوینت و  یهانشان داده شده است. فایل باشديفلش و چند مورد دیگر م ،pdfاین قسمت،   

ممکن است در نمایش این قسمت به مشکل بخورند. لذا  يدر صورت داشتن مطالب فارس ردو

 .دیکرده باش pdfتبدیل به   قبالًمربوطه  افزارنرمها را در این فایل شودمي شنهادیپ

:Share Board White 
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 ــطیشکل زیر باز خواهد شد  .ایــن مح صورتبه یاپنجرهایــن گزینه  یبــر رو ــکیبــا کل

با اســتفاده از مــوس، قلــم  دیتوانيمدر وینــدوز بوده و شــما  Paint افزارنرممشــابه  باًیتقر

  ــطیمحدر  شدهنوشتهبه نوشــتن در آن بپردازیــد. متــن Touchpad یــا  ینور

Whiteboard برای  حل مسائل و  . شودميدانشجویان نمایش داده  یبــرا زمانهم صورتبه(

 ترسیم اشکال کاربرد دارد.(

 
 

: Notes 

در  ریتأخ هیقرار دادن یک متن ثابت و قابل ویرایش همچون اطالع یاز ایــن گزینــه برا

 .شودمياستفاده  یو... در کالس مجاز زیآزمون یا کوئ یبرگزار ،کالس یبرگزار
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: Attendees  

مخصوص به خود نمایش  pod افراد حاضر در کالس، در ستیفعال بودن این گزینه ل صورت در

 .شودميداده 

 
Video  :(استفاده نشود گردديم هیباند توص یپهنا یهابا توجه به محدودیت) 

کم فعال استفاده از این امکان، داشتن وب یبرا و شودميجهت نمایش تصویر استاد استفاده 

 : دیزیر عمل کن صورتبهاست( جهت فعال نمودن تصویر خود در کالس  یضرور

 . دیحاصل کن نانیوب کم به رایانه خود، اطم حیابتدا از اتصال صح -1

 ياداشت
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 . دیآن اقدام کن یسازفعالویدئو، نسبت به  Podعدم وجود  صورت در -2

 .دیکن کیکل My Start Webcamدکمه   یرو Podاین  یصفحهدر وسط  -3

 

 .دیکن کیکل Closeدکمه  یو سپس بر رو Allowدکمه  ینمایش صفحه زیر ابتدا رو صورت در

 
داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده ولي هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالي  خاطر به

  Start Sharingوب کم شما را نخواهند دید. جهت ارسال تصویر به سایر کاربران روی دکمه  

 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 

 کاربردیقطع صدا ابتدا تصویر خود را متوقف کنید همچنین با توجه به اینکه ارسال تصاویر 

همیشه روی لنز دوربین لپ تاپ با یک چسب  گردديمبرای رعایت نکات امنیتي توصیه نیست، 

 پوشانده شده باشد.

  (:Chatچت )** 

و مطالب ثبت شده  شودميافراد کالس از این امکان استفاده  نیب یارتباط نوشتار یجهت برقرار

برای همه کالس نشان داده خواهد شد. این قسمت اصلي ترین بخش تعاملي بین دانشجو و استاد 

 : چتجهت نوشتن مطلب در قسمت  )شامل سوال و جواب و ....( مي باشد. 

   (1شماره ) دیینمامتــن مــورد نظــر خــود را در کادر مخصوص وارد  -1

  (2شماره ). دیکن کیدکمه ارسال کل یرو بریا  دیرا فشــار ده Enter دیکل -2

موس، نــام فرد مورد نظــر  لهیوسبهابتــدا  ،يخصوصــ صورتبهجهــت ارســال یــک متــن  -3

 Start Privateگزینه  یانتخاب نموده و سپس رو (3شماره) Attendees ســتیخــود در ل

Chat با این کار دیکن ــکیکل .tab ينیدر قسمت پائ یجدید Pod  چت اضافه خواهد شد. که

 .شودميشما و فرد مورد نظر نمایش داده   یمتن موجود در آن فقط برا
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 (: Fileفایل) -4

از  دیتوانيتوسط سایر افراد حاضر در کالس م میفایل در کالس و دانلود مستق یجهت بارگذار

 .دیاین امکان استفاده کن

 

 :   دیزیر عمل کن صورتبهفایل در کالس  یبارگذارجهت 

شکل زیر نمایش  صورتبه یاپنجره. دیکن کیکل Upload Fileدکمه   یابتدا رو ،Podدر این  -1

 .داده خواهد شد

کلیک نموده و فایل مورد نظر خود را  Browse My Computerبر روی دکمه  زیردر پنجره  -2

  انتخاب کنید.

 

1 

2 

3 
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 :Audioیمنو

کالس  ترآسانکه جهت اداره  باشديمدو امکان ســاده به شــرح زیر  یمنو تنها دارااین 

 . رندیگيممورد استفاده قرار  ياز لحاظ امکانات صوت يکیالکترون

 Microphone Rights For Participants : 

 صورتبههمه دانشجویان  یبرا کروفن،یاین گزینه، امکان استفاده از م یبر رو کیکل صورت در

افزایش  يکیدر صورت فعال نمودن این گزینه، بار تراف دی. در نظر داشته باششودميیکجا فعال 

نکات را رعایت ننمایند احتمال اکو شدن  يکه شنوندگان برخ يدر صورت نیخواهد یافت. همچن

 . رودميباال  السصدا در ک

 Enable Single Speaker Mode : 

یک نفر فعال  یدر آن واحد، تنها برا کروفن،ی، امکان استفاده از مگزینه این یبر رو با کلیک

 خواهد بود.

 پایان کالس :**

جلســه  ،Meeting یاز منو End meetingگزینه   یبر رو کیپس از پایان یافتن کالس، با کل

 . شودميقطع  یخاتمه یافته و ارتباط همه حاضرین با کالس مجاز

 ارجمند:  دیتوجه اسات قابل** 

 دیکه پایان کالس را اعالم بفرمای يبه محض ورود، ضبط خودکار کالس فعال خواهد شد و تا زمان

 خواهد بود. يجهت مشاهده قابل دسترس هالیفااین  بعداًادامه خواهد داشت که 
  )علیه السالم(الکترونیکی دانشگاه جامع امام حسین هایمرکز آموزش


