فايل راهنماي اساتيد
پيش نيازهاي ضروري:
 .١نصب نرم افزار  Adobe Connectبراي موبايل اندرويد )در صورت استفاده از گوشي هوشمند(
 .٢نصب نرم افزار  Adobe Connectبر روي رايانه )در صورت استفاده از  PCيا لپ تاپ(
تذكر  :١با عنايت به محدوديت هاي نسخه اندرويد نرم افزار  Adobe Connectدر ذخيره فايل
كﻼس و همچنين اشتراك گذاري فايل ،اساتيد محترم حتي اﻻمكان اقدام به برگزاري كﻼس با
استفاده از كامپيوتر شخصي يا لپ تاپ نمايند.
تذكر  :٢آن دسته از اساتيد كه قبﻼ از طريق سامانه آموزش مجازي سازمان مركزي
) (lms.pnu.ac.irكﻼس برگزار كرده اند مي بايد ابتدا نسخه قديمي نرم افزار Adobe Connect
 9را از سيستم حذف و سپس اقدام به نصب نسخه جديد اين نرم افزار نمايند تا امكان برگزاري
كﻼس در سامانه جديد براي ايشان فراهم شود.
 .٣نصب فونت هاي مخصوص  Adobe Connectبراي حل مشكل تايپ فارسي در محيط كﻼس مجازي
 .٤نصب نرم افزار Google Chrome
كليه نرم افزارهاي فوق در بخش اطﻼعيه هاي سايت مركز مشهد  pnum.ac.irقابل دريافت است.

در صورتي كه از لپ تاپ يا گوشي تلفن همراه استفاده مي كنيد ،براي استفاده از ميكروفون و وب كم مشكلي
نيست ،اما در صورتي كه از رايانه  PCاستفاده مي كنيد ،به يك عدد هدست و يك عدد وب كم )در صورت تمايل به
ارسال تصوير( نياز است.
در صورتي تمايل به اشتراك فايل در كﻼس ،مي بايد فايل خود را به صورت  PDFذخيره و در كﻼس به اشتراك
بگذاريد.
بخش اول :تعريف فعاليت كﻼس مجازي در سامانه LMS
 -١مرورگر گوگل كروم را اجرا كنيد
 -٢به آدرس  http://LMS.razavi.pnu.ac.irمراجعه كنيد.

 -٣با كليك بر روي "ورود به سايت" در باﻻ و سمت چپ ،نام كاربري و كلمه عبور خود را وارد كنيد:
نام كاربري :كد استادي ـــ كلمه عبور ٢ :بار تكرار كد استادي
 -٤پيشنهاد مي شود در اولين قدم ،پس از ورود به كارتابل خود ،با كليك بر روي  در باﻻ سمت چپ صفحه ،و
انتخاب گزينه »ترجيحات« ،نسبت به تغيير رمز ورود خود اقدام فرماييد.

 -٥پس از تغيير رمز و انتخاب گزينه "خانه" در بخش باﻻ و سمت راست صفحه ،ﻻزم است براي هر درس،
فعاليت كﻼس مجازي ايجاد نماييد.
 -٦براي اين منظور ،بر روي عنوان درس كليك كنيد ،سپس بر روي آيكون چرخ دنده در سمت چپ درس
كليك نماييد و گزينه شروع ويرايش را انتخاب كنيد.

در ذيل هفته مورد نظر ،برروي گزينه اضافه كردن يك فعاليت يا منبع ،كليك كنيد

در پنجره اي كه باز مي شود ،گزينه  Adobe Connectرا انتخاب كرده و بر روي اضافه كردن كليك نماييد.

در صفحه اي كه باز مي شود ،در بخش  ، Meeting Titleنامي منحصر به فرد و گويا براي كﻼس مجازي تايپ
كنيد .همچنين مطابق شكل زير ،در بخش  Adobe Connect Settingsو در قسمت آدرس كﻼس ،يك نام
بصورت ﻻتين )در يك يا دو كلمه به دلخواه( وارد كنيد و سپس روي "ذخيره و بازگشت به درس" كليك كنيد
تا فعاليت تعريف شود.

در پايان ،بر روي چرخ دنده مقابل نام درس كليك كرده و گزينه اتمام ويرايش را انتخاب نماييد.

 -٧با توجه به جديد بودن سيستم و جلوگيري از سردرگمي دانشجويان ،پيشنهاد مي شود براي كليه جلسات
ديگر ،ذيل هفته مورد نظر و مطابق روش شرح داده شده حداقل يك روز قبل از برگزاري كﻼس ،فعاليت
كﻼس مجازي مجزا ايجاد شود.
 -٨پس از تعريف كﻼس ،در زمان مقرر )طبق برنامه اعﻼمي در سامانه برنامه ريزي سهبا( بر روي فعاليت ايجاد
شده كليك و در صفحه بعد گزينه "پيوستن به كﻼس" را انتخاب مي كنيد.

در بخش بعد در صورتي كه قبﻼ نرم افزار هاي مورد نياز بر روي سيستم نصب شده باشند ،بر روي گزينه Open
 Adobe Connectكليك و سپس وارد كﻼس مي شويد.

بخش دوم :حضور و تدريس در كﻼس مجازي Adobe Connect
 -١در محيط كﻼس مجازي ،دقت كنيد كه حتما كﻼس ها ضبط شوند .براي اين منظور كافيست بر روي منوي
 Meetingدر باﻻ سمت چپ صفحه كليك كرده و گزينه  Record Meetingرا انتخاب كنيد .حال در
پنجره اي كه باز مي شود ،نامي براي فايل ضبط شده جلسه انتخاب كنيد .بهتر است اين نام ،با محتواي
دروسي كه مي خواهيد مطرح كنيد مرتبط باشد تا بعدا دانشجويان بتوانند به صورت موضوعي فايل ها را
براي مشاهده انتخاب كنند .در صورتي كه آيكون دايره قرمز رنگ در باﻻ سمت راست صفحه نشان داده شود،
بدين معناست كه كﻼس در حال ضبط است.

 -٢براي برقراري صوت و تصوير ،ﻻزم است بر روي آيكون هاي مربوطه در باﻻي صفحه كليك كرده و تنظيمات
خواسته شده را انجام دهيد.

براي اطمينان از عملكرد ميكروفون در كﻼس مراحل زير را انجام دهيد:
الف( از منوي  Meeringگزينه …  Audio Setup Wizardرا انتخاب كنيد.

ب( در كادر اول روي گزينه  Nextكليك كنيد.

ج( در كادر بعد از منوي كشويي ،اسپيكر خود را انتخاب و روي گزينه  Nextكليك كنيد.

د( در كادر بعد بر روي گزينه  Play Soundكليك كنيد .در صورت صحت عملكرد اسپيكر ،پخش موسيقي آغاز
مي شود .بر روي  Nextكليك كنيد.

هـ( در كادر بعدي از منوي كشويي ،ميكروفون فعال سيستم خود را انتخاب نموده و روي گزينه  Nextكليك
كنيد.

و( در اين بخش صحت عملكرد ميكروفون بررسي مي شود .ابتدا با كليك بر روي دكمه  Recordپنجره كوچك
ديگري نمايش داده خواهد شد كه اجازه استفاده نرم افزار از ميكروفون را تعيين مي كند ،در اين پنجره روي دكمه
 Allowكليك كنيد تا ضبط صدا از طريق ميكروفن آغاز شود .با گفتن چند جمله در مقابل ميكروفون و سپس
كليك روي دكمه شماره ) ١مطابق تصوير( ضبط صدا را متوقف كنيد .سپس روي دكمه  Play Recordingكليك
نمائيد تا صداي ضبط شده پخش شود .در صورت عملكرد صحيح روي دكمه  Nextكليك نمائيد و در غير اينصورت
تنظيمات مربوط به ميكروفن را در رايانه خود چك كنيد) .بخش  Soundدر (Control Panel

ز( در آخرين بخش روي گزينه  Test Silenceكليك و پس از تكميل نوار روز گزينه  Nextو سپس Finish
كليك مي كنيم.

 -٣پس از پايان كﻼس ،بر روي منوي  Meeteingكليك كرده و گزينه  End Meetingرا انتخاب كنيد .كليه
دروسي كه ضبط شده باشند ،در جدولي براي شما و دانشجويان در صفحه كﻼس مجازي همان درس قابل
مشاهده خواهند بود.

.

