
1 
 

 راهنمای تغییر مجوز کالس

ورود به هرکالس مطابق اطالعات سیستم آموزش محدود به دانشجویان و اساتید همان کالس است. در حالتی که نیاز است 

باز کردن مجوز ورود به  ، دانشجویان گروه دیگر درس به جلسه همان درس ولی با شماره گروه دیگر وارد شوند راه حل

 مطابق شکل مه به آن کالس وارد شوندپس از ورود به کالسی که قصد دارید در ساعت خاص ه برای این کارکالس است. 

 نید.را کلیک ک Manage Meeting Information ی گزینه

 

  کلیک کنید. Edit Informationیعنی  در صفحه ظاهر شده روی تب دوم که در تصویر مشخص شده است  -۳
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که در کادر قرمز رنگ در تصویر مشخص شده است روی گزینه دوم کلیک کنید.  accessدر صفحه ظاهر شده در قسمت 

بعد از انتخاب گزینه دوم، روی دکمه  درس می توانند به کالس وارد شوند.با انتخاب این گزینه دانشجویان سایر گروه های 

که در پایین صفحه است کلیک کنید. دقت داشته باشید که این دکمه به علت طوالنی بودن صفحه در تصویر  ”ذخیره“

 نشان داده نشده است.

 رسانی به دانشجو:اطالع 

عملیاتی که در باال به آن اشاره شد فقط اجازه ی ورود دانشجویان سایر گروه ها به گروه مورد نظرتان داده می شود. اما با 

روزهای یک شنبه همه باید وارد لینک  10اطالع دانشجویان برسانید که مثال کالس ساعت باید به شکلی به  

webinar.um.ac.ir/course_XXXXXX و در سایر ساعت ها همان لینک ثبت شده در پرتال مالک است. برای   شوند

در همان پرتال وجود  س مجازیروی ارائۀ دمی توانید از قسمت توضیحات که در فرم ثبت/ویراش در ستون نحوه این کار 

ده کان ارسال پیام به دانشجویان استفایا از امدارد استفاده کنید وبرای دانشجویان سایر گروه ها این مورد را متذکر شوید.  و 

 .اطالع دهید اعت خاص و روز خاص راکنید و لینک آن س

درروزهای اشاره شده استفاده کنند و آن را را  گروه های دیگر برای ورود باید لینک دومی که به آن ها داده ایددانشجویان 
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