
 راهنماي استفاده از سيستم هاي آموزش مجازي

)1399ويژه استادان(ترم مهرماه   

  

  .)1بشويد (شكل از منوي آموزشي، وارد بخش فهرست دانشجويان كالس پويا، پس از ورود به سامانه ي 

  
  : بخش فهرست دانشجويان كالس از منوي آموزشي1شكل 

  

  امكان براي شما فراهم شده است: دو

  وبينار )Adobe Connect( 
  ) ديدارBigBlueButton  (  

 هر دو تري در خصوصست. در ادامه نكات و توضيحات بيشدر حال حاضر سرويس وبينار به عنوان سرويس اصلي براي همه تنظيم شده ا
دراين يد. ار كنكالس برگز ،يعني وبيناراصلي روي سرويس  و يا نخواهيد در عين حال ممكن است به داليلي نتوانيدشود. سرويس ارائه مي

   .مهيا شده است ،راه اندازي شده است BigBlueButton ديدار كه با نرم افزارحالت امكان برگزاري در سامانه ي 

  

  

  

  

  

  )Adobe Connect( وبينار سرويس نكات مهم در خصوص -1

 از نسخه مرورگر بدونتواند در اين نسخه دانشجو مي نصب شده است. )10.8(نسخه  Adobe Connectي جديد نسخه اين نيمسالدر 
هاي موجود ي قابليتدسترسي به  همه برايد اتياساما  .(البته در صورتي كه قصد ارائه مطلبي را براي سايرين ندارد) استفاده كندنصب فلش 

افزار اين نرم( د.نخود نصب نماي را روي سيستم ويندوز ي دسكتاپ)  آننرم افزار نسخههمان (يا برنامه كاربردي بايد حتما براي ارائه درس، 

ديدار استفاده ، سرويس وبينار است. چنانچه بخواهيد از سرويس برخطكالس  ارائةفرض جهت پيشسرويس   نكته ي مهم:
از ستون » ثبت/ويرايش«لينك  در اين حالت. پذيردهاي الزم صورت بينيرا مشخص نماييد تا پيش اين موضوعبايد حتما  ،كنيد
لينك ديدار را انتخاب،  فرض را تغيير دهيد. الزم است كه قبل ازو سرويس پيش كنيدي ارائه ي دروس مجازي را كليك نحوه

  شود.سرويس پيش فرض هر درس با رنگ سبز نشان داده مي وارد شويد و امكانات آن را بررسي كنيد.، بسازيد



در صورتي كه نياز به ارائه نداشته  اما دانشجويان). موجود استجهت دانلود در منوي اصلي » هاافزارنرم«  بخش elc.um.ac.irي در سامانه
  همان مرورگر وارد شوند و نيازي به نصب فلش نيز نيست. از طريق توانند مي ،باشند

 

  
  ): پنجره ورود به سيستم وبينار2(شكل 

  

امكان  اساتيد ازشود اكيدا توصيه ميشود. نشان داده مي )2شكل (ي پس از وارد كردن شناسه و كلمه عبور، پنجرههنگام ورود به لينك وبينار، 
كه براي ارائه درس الزم است، هاي سيستم شود برخي از قابليتد. ورود با مرورگر باعث ميناستفاده نماي Open in Application  دوم يعني
  . شده باشدنصب  بايد قبال Applicationتوجه نماييد كه برنامه كاربردي يا . شوند (گزينه اول براي دانشجويان مناسب است)غيرفعال 

در آينده ديگر از شما راجع به گزينه . چون انتخاب نكنيدرا  Remember my choice in browserي گزينهبهتر است  كنيددقت 
 cacheبايد و دچار مشكل خواهيد شد ه هر دليلي از مرورگر استفاده كنيد، دلخواهتان سوال نخواهد كرد. در اين حالت اگر بخواهيد روزي ب

  مرورگرتان را خالي كنيد.

كلمه عبور را تنظيم  ،بايد در اولين ورود است. اما كلمه عبور تعيين نشده است و ي پرتالشناسهي ورود به سامانه ي وبينار همان شناسه
دانيد روي كدام  اگر نمي را انتخاب كنيد. غيير رمز عبور وبينارت ← فناوري اطالعات ← ريزي و توسعهمعاونت برنامهمنوي براي اين كار . كنيد
  انتخاب و اقدام به تغيير كلمه عبور نماييد.  ) راwebinar2‐webinar4‐webinar5هر سه وبينار ( ،كنيدمي كالس را برگزار وبينار

شناسه و كلمه عبور از طريق پرتال پويا و با يد دانشجويان باشده است. غيرفعال  فرضبه صورت پيش اين ترم امكان ورود به صورت مهمان
هاي راهنما براي ايشان هم توضيح داده شده در اطالعيه و امكان تنظيم و تغيير كلمه عبور در پرتال دانشجويان نيز وجود داردارد شوند. و

، چرا كه ممكن است افراد ناشناس نيز از اين امكان استفاده كرده و وارد كالس شود امكان ورود به صورت مهمان را فعال نكنيدتوصيه مياست. 
با مسئوليت  توانيداند) را در كالس خود بدهيد، ميشوند. با اين وجود اگر قصد داريد اجازه شركت ساير دانشجويان (كه در درس ثبت نام نكرده

  فعال نماييد. Adobe Connectريق منوهاي خود نرم افزار اين امكان را از ط خودتان،



  )BBBديدار ( يسسرونكات مهم در مورد  -2

نيازي به ان) (والبته دانشجويفعال شده است و مهمترين مزيت آن اين است كه اساتيد  BigBlueButtonسرويس ديدار بر پايه نرم افزار 
يستم شوند. اين امكان به سبه آساني وارد (از روي كامپيوتر و يا موبايل) خواهي توانند از طريق هر مرورگر دلافزاري ندارند و مينصب هيچ نرم

ي فاواخارج از  همركز داددر  ديدار سرويستوجه فرماييد كه كنند، مفيد است. خصوص براي اساتيدي كه از سيستم عامل لينوكس استفاده مي
د به اينترنت دانشگاه متصل فردوسي و از اتاق خود درس را ارائه مي كنيد، باز هم ابتدا باي. لذا اگر در دانشگاه دانشگاه فردوسي نصب شده است

را بررسي نماييد و  ويس هستيد، ابتدا محيط آنچنانچه مايل به استفاده از اين سرشويد و صرف اتصال به شبكه داخلي دانشگاه كافي نيست. 
  مطمئن شويد كه كارآيي الزم را براي كالس شما دارد.

هاي كمتري به آن تخصيص زار خواهد شد، تعداد سرويس دهندهبيني اين كه كالسهاي كمتري بر روي سرويس ديدار برگبا پيش در حال حاضر
نانچه قصد داريد از چبنابراين چنانچه تعداد كاربران از سقف معيني عبور كند، از ورود كاربران بيشتر جلوگيري خواهد شد. داده شده است. 

در ين كار، ابا ). 3د، حتما سرويس پيش فرض خود را به سيستم ديدار تغيير دهيد (مطابق راهنمايي هاي بخش ياستفاده كن اين سيستم
  هند داد. منابع تخصيص يافته به سيستم ديدار را افزايش خواكز فاوا مرمتخصصين از سيستم ديدار، صورت استقبال بيشتر اساتيد 

  

  درستعيين سرويس اصلي ارائة نحوه  -3

 استفاده كنيدار دارد، قر» انشجويانفهرست د«ي در جلوي هر رديف درس در صفحهكه  »ثبت/ويرايش«، از امكان  براي تعيين سرويس اصلي
اطالعاتي كه در اين دقت پر كنيد. اين فرم را به  شود.مي هبه شما نشان داد  3موجود در شكل فرم در اين حالت  .مراجعه كنيد) 1(به شكل 

   موزشي قابل مشاهده است.آتوسط دانشجو، كارشناسان آموزش و دفتر نظارت و ارزيابي شود، مي پرفرم 

براي اين كار دهيد كه از كدام سرويس استفاده خواهيد كرد. به  دانشجويان كالس اطالع ، سرويس اصلي و مشخص كردن پس از بررسي 
 رنگ سبزالبته سرويس پيش فرض براي دانشجو با  .استفاده كنيددر همين صفحه  »ارسال پيام براي پرتال دانشجويي«ي از گزينهتوانيد مي

  . )4(شكل  نشان داده مي شود

 



  
  نحوة ارائة دروس مجازيمشخص كردن فرم  :3شكل 

  



 

  تاييديه ) -منوي آموزش -(پرتال  نحوه مشخص شدن دروس براي دانشجو: 4شكل 

 

 vu2و  vuي هاسامانه  -4

مطالب به ي جهت ارايه vu2.um.ac.ir و   vu.um.ac.ir  هايسامانه از امكانات برخط،هاي ي جدي اين است كه در كنار كالستوصيه
 vu2يا   vuي در سامانه بهتر استنيز استفاده شود. لذا و ...  نتكليف، برگزاري آزموتعيين  صورت برون خط (فايلهاي درسي مانند اساليدها)،

رم قبلي (كه جهت تعيين ها را در فسپس لينك كالس ايجاد شده در اين سامانه. شوندنام در آن ثبتو دانشجويان شده ايجاد نيز درس متناظر 
  وارد نماييد. » نحوة ارائة دروس مجازي«يا همان فرم  ،شود)فرض استفاده ميسرويس پيش

vu2 نسخه ي جديد نرم افزار مودل )moodleشد. تصميم گرفته كه امكانات بيشتري دارد و برخي مشكالت آن نيز رفع شده است ) است 
فرصت كافي جهت  ،انددروس خود را ايجاد نموده vuتا اساتيدي كه در  ،به صورت موازي فعال باشند و سيستم به مدت يك نيمسالهر دكه 

و انتقال به سادگي مهيا شده  گيريپشتيبانامكان   افزار ها به نسخة جديد را داشته باشند. روال انتقال بسيار ساده است و در نرمانتقال آن
    است. راهنماهاي كامل در اين زمينه و در خصوص امكانات جديد سامانه به مرور در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

  

  خطتهيه نسخه برونضبط كالس و  -5

برخط از كالس ضبط شود (اين يك نسخه كند تا  فشار دهدبراي ضبط كالس در هر دو سرويس ديدار و وبينار، خود استاد بايد دگمه ضبط را 
شود از دانشجويان بخواهيد كه ضبط كالس ). پيشنهاد ميكندبازپخش ميدانشجويان كالس را براي اينترنت  از طريقيك لينك است كه نسخه 

حتي االمكان به صورت  mp4 يك فايل قالب درايجاد نسخه برون خط كالس ضبط شده در هر دو سرويس مذكور، را به شما يادآوري كنند. 
اين فايل پس از دريافت توسط دانشجو، بارها قابل مشاهده  .يك هفته اي)ساعت تا  48بته با يك تاخير حدودا (ال خواهد شد انجام سيستمي

نمايش تحصيلي در دسترس خواهد بود. محل  نيمسالاز هفتة دوم هيه نسخه برون خط است و نيازي به اتصال به اينترنت ندارد. سرويس ت
(به شكل  خواهد بوددر قسمت فهرست دانشجويان كالس » مشاهده ي جلسات درس«قبل در لينك  نيمسالمشابه فايلهاي ضبط شده درس، 

اگر كنيد كه دقت بنابراين . براي دانشجويان قابل ديدن استهر جلسه توجه فرماييد كه از اين نيمسال، به صورت پيش فرض . مراجعه كنيد) 1



 يالكترونيك هايمركز فاوا و مركز آموزش تعيين شود. passcode براي آن يا شود وحذف يا  ،شودجلسه اي به صورت آزمايشي ضبط مي
 نخواهد داشت.  ،ايد اي كه مايل به انتشار آن نبودهوليتي را در خصوص نمايش جلسات ضبط شدهؤمس

استاد يا دانشجويان شود، خود ايجاد نمي mp4به دليل مشكالت پيش بيني نشده در نرم افزار، نسخه برون خط كالس در قالب  در مواردي كه
درصد نيست و گاهي سيستم به داليل  100در حالت كلي صحت كار سيستم تهيه نسخه برون خط بايد اقدام به تهيه نسخه برون خط نمايند. 

اي بسيار مهم و ضروي است و هزينة از دست رفتن هشود در صورتي كه جلسميخط نيست. بنابراين توصيه  نامشخص قادر به تهيه نسخه برون
 (screen recording) استفاده از نرم افزارهاي ضبط صفحهبا دانشجويان توسط خود استاد يا  در هنگام برگزاريكالس ، خيلي باال استكالس 

  . ضبط شود

  حضور وغياب -6

رداري است. بي بهرهآماده نيمسال. اين امكان از هفته ي دوم شده استاضافه امكان حضور و غياب مجازي نيز ، در پرتال پويااز اين نيمسال 
را استخراج  جلسه از كالسدر هر دانشجويان مربوط به زمان حضور اطالعات اين بخش با اتصال به سيستم ارائه كالس برخط (وبينار يا ديدار) 

توجه كنيد كه اين امكان فقط مي تواند مدت زمان حضور دانشجو در كالس را مشخص نمايد و قادر به دهد. و در اختيار استاد قرار مي كرده
يين فعاليت دانشجو براي تع باشد.است، نمي شده و سپس به كار ديگري پرداخته وي در كالس فعال بوده يا فقط وارد كالس تعيين اينكه آيا

يك روز بعد از  در كالس خود استاد بايد از شيوه هاي ديگري همچون پرسش و پاسخ استفاده نمايد. اطالعات حضور دانشجو در كالس،
   دسترس خواهد بود.قابل كالس برگزاري 

  

  توجه بسيار مهم
اسرع وقت ا برخورد كنيم كه سعي خواهد شد در هخطاهايي در سيستماحتماال با برخي مشكالت و  نيمسالابتداي در 

جاري احتمال حمالت سايبري در نيمسال . و به دانشجويان نيز آرامش بدهيد شكيبا باشيد خواهشمند استحل گردد. 
سيعي شده و اقدامات وكشف ها ها توسط هكررافزاهاي نرمافزاري و ضعفهاي نرمزيرساختچرا كه بسيار زياد است، 

شور گزارش (در هفته هاي گذشته گزارشاتي از حمالت به زيرساختهاي مشابه در ك انجام خواهند داددراين خصوص 
واهشمند است درصورت عدم لذا خ شده است و حتي در مواردي سيستمهاي تدريس برخط را از كار انداخته است).

 اشيد و اجازه بدهيد تيم فني مشكالت را بررسي و حل نمايند. خونسرد بدسترسي سرويس به هر دليلي 


