راٌّوبی ٍرٍد ثِ کالس ّبی آًالیي(ٍیژُ داًطجَیبى ًَ ٍرٍد )
فْرست هطبلت
ً -1یبز ّبی سخت افساری
 -2پیص ًیبز ّبی ًرم افساری
 -3هراحل ٍرٍد ثِ کالس آًالیي
ً -4حَُ ضرکت در کالس ادٍة کبًکت ()Adobe connect
ً -5حَُ ضرکت در کالس ثیگ ثلَ ثبتي ( )bigblue butten

 -1کاهدیَزر یا لة زاج
 -2اسدیکر ترای کاهدیَزر ()speaker
 -3گَضی هَتایل اًذرٍیذ
 -4ایٌسرًر تا خٌْای تاًذ حذاقل یک هگاتایر

 اگر از رایاًِ اسسفادُ هی کٌیذ الزم اسر ًسثر تِ آخذیر ًرم افسار ّای کرٍم (ٍ )chrome
 فایر فاکس(  )fire foxکِ در صفحِ اٍل ساهاًِ آهَزش ّای الکسرًٍیکی تِ ًطاًی elearning.hsu.ac.ir
قرار گرفسِ اسر ،اقذام ًواییذ .
 فلص خلیر هسٌاسة تا هرٍرگر خَد را ًصة ًواییذ.

چٌاًچِ از گَضی هَتایل (اًذرٍیذ ) اسسفادُ هی کٌیذ  ،الزم اسر ًرم افسار Adobe connect
را ًصة ًواییذ (.در قسور ًرم افسار ّای هَرد ًیاز در ساهاًِ آهَزش ّای الکسرًٍیکی قاتل
داًلَد هی تاضذ ).

ضرکت درکالس

ٍرٍد ثِ درس

آًالیي

هرثَطِ

هطبّذُ هیس کبر

ٍارد کردى ًبم

ٍرٍد ثِ سبهبًِ

کبرثری ٍ رهس

آهَزش ّبی

عجَر

الکترًٍیکی

در هرٍرگر آدرس  elearning.hsu.ac.irرا تبیپ ًوبییذ

در ایي کادر
ًام کارتری = ضوارُ داًطجَیی
ٍ رهس عثَر = رهس عثَر ٍرٍد تِ خرزال
را ٍارد ًواییذ

 تعذ از ٍرٍد ًام کارتری ٍ رهس عثَر (در قسوت هیس کبر درٍس ًوبیص دادُ هی ضَد )
تَجِ  :چٌاًچِ در درسی ثثر ًام ًطذُ ایذ ،هی زَاًیذ درس هرتَعِ را جسسجَ ًواییذ ٍ دردرس ثثر ًام ًواییذ .
چٌبًچِ در صفحِ درس آیکَى ( bثیگ ثلَ ثجبتي ) ثبضذ ثذٍى ّیچ ًرم افساری ٍ فقط ثب آپذیت کردى هرٍرگر هی تَاًیذ در
درس ضرکت ًوبییذ .
 چٌاًچِ آیکَى ادٍب کاًکر هی تاضذ تایسسی ًرم افسار هرتَعِ را ًصة ًواییذ .

Adobe connect ًحَُ کار تا

ثعذ از کلیک ثررٍی دکوِ  openصفحِ ٍرٍد ثِ کالس
ثرای ضوب ثبز هی گردد

در ایي قسوت کِ ثب فلص قرهس هطخص
ضذُ است .
گسیٌِ ّبیی از قجیل اجبزُ گرفتي در کالس
درس
هَافقت
هخبلفت
تَقف
صحجت ثب صذای ثلٌذ تر
ٍغیرُ قرار دارد.

ًحَُ کبر ثب ثیگ ثلَ ثبتي ( ) big blue butten

تعذ از ٍرٍد تِ کالس گسیٌِ خیَسسي تِ کالس کلیک ًواییذ .
تعذ از کلیک چٌیي صفحِ ای ًوایص دادُ هی ضَد کِ از ضوا خرسیذُ هی ضَد کِ هی خَاّیذ ضًٌَذُ تاضیذ(  (Listen Onlyیا سخٌراى )(Microphone
 اگر گسیٌِ (  (Listen Onlyرا اًسخاب ًوائثذ فقظ تِ عٌَاى ضًٌَذُ در کالس هی زَاًیذ ضرکر ًوائیذ.
 اگر گسیٌِ (  )Microphoneرا اًسخاب ًوائیذ هی زَاًیذ تا اسساد ارزثاط دٍ عرفِ داضسِ تاضیذ.

تَجِ  :چٌاًچِ هیکرٍفَى رٍضي تاضذ تایسسی ٌّگام صحثر اسساد هیکرفَى خَد را قغع ًواییذ .

 در گَضِ سور چح کارتراى حاضر در جلسِ

آًالیي ًوایص دادُ هی ضَد
 در قسور  ( public chatهی زَاًیذ تا اسساد ٍ
ّن کالسی ّای خَد خیام دّیذ )
 در زصَیر هرکسی ،اسالیذ ٍ فایل درسی اسساد
هطاّذُ هی ضَد .

 در گَضِ سور راسر کِ تا عالهر دسر
هطخص ضذُ اسر هی زَاًیذ هسي زایح ًواییذ .

جْت کست اطالعبت ثیطتر کبر ثب ثیگ ثلَ ثبتي ،هی تَاًیذ ثِ فبیل ّبی راٌّوب هراجعِ ًوبییذ .

 -1چگًَِ هی تَاًین ٍارد سبیت آهَزش ّبی الکترًٍیکی ضَین ؟
پبسخ :جْت ٍرٍد ثِ کالس ّبی آًالیي ثبیستی ثِ سبهبًِ  elearning.hsu.ac.irهراجعِ کردُ ٍ ثب ٍارد کردى ًبم کبرثری ٍ رهس عجَر ٍارد سیستن
ضَیذ.
ًبم کبرثری= ضوبرُ داًطجَیی
رهس عجَر= رهس عجَر ایٌترًت  ،ایویل  ٍ ،یب ٍٍرد ثِ پرتبل هی ثبضذ.
 -2چٌبًچِ در ٍرٍد ثِ سبیت هطکل داضتِ ثبضین چِ ثبیذ کرد ؟
پبسخ :عذم اهکبى ٍرٍد ثِ سبهبًِ ثِ یکی از دالیل زیر هی تَاًذ ثبضذ.
 چٌبًچِ در پرتبل داًطجَیی اطالعبت خَد را تکویل ًکردُ ثبضیذ کِ ثبیستی ثِ قسوت اطالعبت ضخصی پرتبل خَد ٍارد ضذُ ٍ کلیِ
اطالعبت فردی  ،تحصیلی  ،اجتوبعی ٍ  ...را تکویل ًوَدُ ٍ گسیٌِ تبییذ ًْبیی را اًتخبة ًوبییذتب کلیِ اطالعبت ثجت گردد.
 در صَرتیکِ اطالعبت ضخصی ضوب تکویل هی ثبضذ ٍلی ّوچٌبى در ٍرٍد ثِ سبهبًِ هطکل داریذ ،در قسوت خذهبت پرتبل داًطجَیی ًسجت
ثِ تغییر رهس ٍرٍد اقذام ًوبییذ ٍ ثب رهس جذیذ ٍارد سبهبًِ ضَیذ.رهس عجَر جذیذ :ترکیجی از حرٍف اًگلیسی ثسرگ ٍ کَچک ٍ ًقطِ ٍ عذد
ثبضذ .

 چٌبًچِ رهس عجَر ٍرٍد ثِ سبهبًِ آهَزش ّبی الکترًٍیکی خَد را فراهَش کردُ ایذ .ازطریق سبهبًِ آهَزش ّبی الکترًٍیکی ًسجت ثِ ثبزیبثی
رهس عجَر خَد اقذام ًوبییذ .
ً-3حَُ ثجت ًبم دردرس ثِ چِ صَرت هی ثبضذ ؟
پبسخ :کلیِ داًطجَیبى ثراسبس تبییذیِ اًتخبة ٍاحذ خَد در درس هرثَطِ ثجت ًبم ضذُ اًذ ،ثعذ از ٍرٍد ثِ سبهبًِ در قسوت هیس کبر درس
ّبی ثجت ًبم ضذُ ًوبیص دادُ هی ضَد  ،چٌبًچِ در درسی ثجت ًبم ًطذُ ایذ،در قسوت جستجَی درس عٌَاى درس خَد را تبیپ ًوَدُ.،تب
لیست درٍس هذ ًظر ًوبیص دادُ ضَد  ٍ .یب هی تَاًیذ ثب هسئَل داًطکذُ ٍ استبد خَد توبس حبصل فرهبئیذ ٍ در درس ثجت ًبم ضَیذ
تَجِ  :چٌبًچِ ثب عٌَاى کبهل درس جستجَ اًجبم ًگرفت ،ثخطی از عٌَاى درس ٍارد گردد.
-4چگًَِ درسی را کِ هرثَط ثِ تبییذیِ اًتخبة ٍاحذ هي ًوی ثبضذ ٍلی در هیس کبر هي ًوبیص دادُ هی ضَد لغَ ثجت ًبم ًوبین ؟
پبسخ :ثِ صفحِ درس هَرد ًظر هراجعِ کردُ ٍ در قسوت ثبال سوت چپ درس  ،رٍی گسیٌِ تٌظیوبت کلیک کردُ ٍ ًسجت ثِ لغَ ثجت ًبم در درس
اقذام ًوبییذ.
ٌّ-5گبم ٍرٍد ثِ کالس آًالیي گسیٌِ پیَستي ثِ کالس درس را اًتخبة هی ًوبین ٍلی ثب خطبی هَاجِْ هی ضَم ؟ Waiting for a moderator
پبسخ  :زهبًی ضوب هی تَاًیذ ٍارد کالس درس ضَیذ کِ اثتذا استبد در درس هرثَطِ قجل از داًطجَیبى ٍارد ضذُ ثبضذ  .در غیر ایي صَرت ثب پیغبم خطب
هَاجِْ هی ضَیذ .

سبیر سَاالت هتذاٍل در سبهبًِ آهَزش ّبی الکترًٍیکی قرار دادُ ضذُ است

هعرفی کبرضٌبسبى هرکس آهَزش ّبی الکترًٍیکی :
سرکبر خبًن سیوب حسیي زادُ (کبرضٌبس آهَزش ّبی الکترًٍیکی )

ضوبرُ توبس 851-44812044:

جٌبة آقبی هٌْذس علی کفبش (کبرضٌبس فٌبٍری هرکس آهَزش ّبی الکترًٍیکی) ضوبرُ توبس 851-44812044:
ضوبرُ توبس کبرضٌبسبى داًطکذُ ّب
 داًطکذُ ادتیاذ ٍ علَم اًساًی  :جٌاب آقای علی اصغر اسساجی 851-44813841
 داًطکذُ الْیاذ ٍ هعارف اسالهی  :جٌاب آقای ٍحیذ رضا خلقی 851-44812044
 داًطکذُ جغرافیا ٍ علَم هحیغی  :جٌاب آقای جَاد جوال آتادی 851-44813140
 داًطکذُ زرتیر تذًی ٍ علَم ٍرزضی  :جٌاب آقای یار احوذی 851-44812455
 داًطکذُ علَم خایِ  :سرکار خاًن اعظن افضلی فر 851-44813144
 داًطکذُ فٌی ٍ هٌْذسی  :جٌاب آقای عثاسی 851-44812440
 داًطکذُ ًفر ٍ خسرٍضیوی  :سرکار خاًن آریي فر851-44812054
 داًطکذُ ترق :سرکار خاًن فاعوِ دٍلر آتادی851-44812045
 داًطکذُ ریاضی  :جٌاب آقای علی اکثر قادری 851-44813831
 داًطکذُ هعواری ٍ ضْر سازی :جٌاب آقای ٍفایی 851-44812045

