راٌّوای ٍرٍد تِ کالس آًالیي(ٍیژُ داًطجَیاى جذیذ الَرٍد )
فْرست هطالة
ً -1یاز ّای سخت افساری
 -2پیص ًیاز ّای ًرم افساری
 -3هراحل ٍرٍد تِ کالس آًالیي
ً -4حَُ ضرکت در کالس ادٍب کاًکت ()Adobe connect
ً -5حَُ ضرکت در کالس تیگ تلَ تاتي ( )bigblue butten

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

آًالیي

هرتَطِ

هطاّذُ هیس کار

ٍارد کردى ًام

ٍرٍد تِ ساهاًِ

کارتری ٍ رهس

آهَزش ّای

عثَر

الکترًٍیکی

در هرٍرگر آدرس  elearning.hsu.ac.irرا تایپ ًواییذ

درقسور کادر ٍرٍد تِ سایر ً :ام کارتری ضوارُ داًطجَیی خَد را ٍارد ًواییذ .
رهس عثَر  :رهس عثَر ٍرٍد تِ خرزال داًطجَیی ٍارد گردد.

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﻘﻄﻪ و ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ

تعذ از ٍرٍد ًام کارتری ٍ رهس عثَر (در قسوت هیس کار درٍس ًوایص دادُ هی ضَد )
تَجِ  :چٌاًچِ در درسی ثثر ًام ًطذُ ایذ  ،در قسور خرزال داًطجَیی تاییذیِ ترم ًسثر تِ ثثر ًام در کالس هجازی اقذام
ًواییذ  ٍ .یا تا کارضٌاس داًطکذُ جْر ثثر ًام در کالس هجازی زواس حاصل ًواییذ .
چٌاًچِ در صفحِ درس آیکَى ( bتیگ تلَ تثاتي ) تاضذ تذٍى ّیچ ًرم افساری ٍ فقط تا آپذیت کردى هرٍرگر هی تَاًیذ در
درس ضرکت ًواییذ .
 چٌاًچِ آیکَى ادٍب کاًکر هی تاضذ تایسسی ًرم افسار هرتَطِ را ًصة ًواییذ .

Adobe connect ًحَُ کار تا

تعذ از کلیک تررٍی دکوِ  openصفحِ ٍرٍد تِ کالس
ترای ضوا تاز هی گردد

در ایي قسوت کِ تا فلص قرهس هطخص
ضذُ است .
هَاردی از قثیل اجازُ گرفتي در کالس
درس
هَافقت

هخالفت
تَقف
صحثت تا صذای تلٌذ تر
ٍغیرُ

ًحَُ کار تا تیگ تلَ تاتي ( ) 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 (هیکرفَى چٌاًچِ رٍضي
تاضذ تا اسساد ارزثاط دٍ طرفِ خَاّیذ داضر )
تَجِ  :چٌاًچِ هیکرٍفَى رٍضي تاضذ تایسسی ٌّگام صحثر اسساد هیکرفَى خَد را قطع ًواییذ .

شماره 2

 در گَضِ سور چح کارتراى حاضر در جلسِ

آًالیي ًوایص دادُ هی ضَد
(ضوارُ ) 1

شماره 3

 در قسور  ( public chatهی زَاًیذ تا اسساد ٍ

شماره 4

ّن کالسی ّای خَد خیام دّیذ )
شماره1

(ضوارُ )2
 در زصَیر هرکسی ،اسالیذ ٍ فایل درسی اسساد
هطاّذُ هی ضَد .
(ضوارُ ) 3
 در گَضِ سور راسر کِ تا عالهر دسر
هطخص ضذُ اسر هی زَاًیذ هسي زایح ًواییذ .
(ضوارُ )4

جْت کسة اطالعات تیطتر کار تا تیگ تلَ تاتي ،هی تَاًیذ تِ فایل ّای راٌّوا هراجعِ ًواییذ .

 -1چگًَِ هی تَاًین ٍارد سایت آهَزش ّای الکترًٍیکی ضَین ؟
پاسخ :جْت ٍرٍد تِ کالس ّای آًالیي تایستی تِ ساهاًِ  elearning.hsu.ac.irهراجعِ کردُ ٍ تا ٍارد کردى ًام کارتری ٍ رهس عثَر ٍارد سیستن
ضَیذ.
ًام کارتری= ضوارُ داًطجَیی
رهس عثَر= رهس عثَر ایٌترًت  ،ایویل  ٍ ،یا ٍرٍد تِ پرتال هی تاضذ.
 -2چٌاًچِ در ٍرٍد تِ سایت هطکل داضتِ تاضین چِ تایذ کرد ؟
پاسخ :عذم اهکاى ٍرٍد تِ ساهاًِ تِ یکی از دالیل زیر هی تَاًذ تاضذ.
 چٌاًچِ در پرتال داًطجَیی اطالعات خَد را تکویل ًکردُ تاضیذ کِ تایستی تِ قسوت اطالعات ضخصی پرتال خَد ٍارد ضذُ ٍ کلیِ
اطالعات فردی  ،تحصیلی  ،اجتواعی ٍ  ...را تکویل ًوَدُ ٍ گسیٌِ تاییذ ًْایی را اًتخاب ًواییذتا کلیِ اطالعات ثثت گردد.
 در صَرتیکِ اطالعات ضخصی ضوا تکویل هی تاضذ ٍلی ّوچٌاى در ٍرٍد تِ ساهاًِ هطکل داریذ ،در قسوت خذهات پرتال داًطجَیی ًسثت
تِ تغییر رهس ٍرٍد اقذام ًواییذ ٍ تا رهس جذیذ ٍارد ساهاًِ ضَیذ.رهس عثَر جذیذ :ترکیثی از حرٍف اًگلیسی تسرگ ٍ کَچک ٍ ًقطِ ٍ عذد
تاضذ .

 چٌاًچِ رهس عثَر ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَزش ّای الکترًٍیکی خَد را فراهَش کردُ ایذ .ازطریق ساهاًِ آهَزش ّای الکترًٍیکی
ًسثت تِ تازیاتی رهس عثَر خَد اقذام ًواییذ .
ً-3حَُ ثثت ًام دردرس تِ چِ صَرت هی تاضذ ؟
پاسخ :کلیِ داًطجَیاى تراساس تاییذیِ اًتخاب ٍاحذ خَد در درس هرتَطِ ثثت ًام ضذُ اًذ ،تعذ از ٍرٍد تِ ساهاًِ در قسوت هیس کار درس
ّای ثثت ًام ضذُ ًوایص دادُ هی ضَد  ،چٌاًچِ در درسی ثثت ًام ًطذُ ایذ ،تِ پرتال داًطجَیی هراجعِ ًواییذ ٍ در قسوت تاییذیِ ترم در
کٌار ّر درس ثثت ًام در کالس هجازی درج گردیذُ ٍ تا اعوال گسیٌِ ثثت ًام درس ّای هرتَطِ در هیسکار ساهاًِ هجازی رٍیت هی گردد.
-4چگًَِ درسی را کِ هرتَط تِ تاییذیِ اًتخاب ٍاحذ هي ًوی تاضذ ٍلی در هیس کار هي ًوایص دادُ هی ضَد لغَ ثثت ًام ًواین ؟
پاسخ :تِ صفحِ درس هَرد ًظر هراجعِ کردُ ٍ در قسوت تاال سوت چپ درس  ،رٍی گسیٌِ تٌظیوات کلیک کردُ ٍ ًسثت تِ لغَ ثثت ًام در درس
اقذام ًواییذ.
ٌّ-5گام ٍرٍد تِ کالس آًالیي گسیٌِ پیَستي تِ کالس درس را اًتخاب هی ًواین ٍلی تا خطای هَاجِْ هی ضَم ؟ Waiting for a moderator
پاسخ  :زهاًی ضوا هی تَاًیذ ٍارد کالس درس ضَیذ کِ اتتذا استاد در درس هرتَطِ قثل از داًطجَیاى ٍارد ضذُ تاضذ  .در غیر ایي صَرت تا پیغام خطا
هَاجِْ هی ضَیذ .

سایر سَاالت هتذاٍل در ساهاًِ آهَزش ّای الکترًٍیکی قرار دادُ ضذُ است

کارضٌاس گرٍُ آهَزش ّای الکترًٍیکی ٍ آزاد :
سرکار خاًن سیوا حسیي زادُ (کارضٌاس آهَزش ّای الکترًٍیکی ٍ آزاد )
ضوارُ تواس 851-44812044:
ضوارُ تواس کارضٌاساى داًطکذُ ّا

داًطکذُ ترق :سرکار خاًن فاطوِ دٍلر آتادی851-44812045

داًطکذُ ادتیاذ ٍ علَم اًساًی  :جٌاب آقای علی اصغر اسساجی 851-44813841

داًطکذُ ًفر ٍ خسرٍضیوی  :سرکار خاًن آریي فر851-44812054

داًطکذُ الْیاذ ٍ هعارف اسالهی  :جٌاب آقای ٍحیذ رضا خلقی  851-44812044داًطکذُ هعواری ٍ ضْر سازی :جٌاب آقای ٍفایی 851-44812045
داًطکذُ جغرافیا ٍ علَم هحیطی  :جٌاب آقای جَاد جوال آتادی 851-44813140

داًطکذُ ریاضی  :جٌاب آقای علی اکثر قادری 851-44813831

داًطکذُ زرتیر تذًی ٍ علَم ٍرزضی  :جٌاب آقای یار احوذی 851-44812455

خردیس حضرذ زیٌة  :سرکار خاًن عاضَرًیا 85144812442-

داًطکذُ علَم خایِ  :سرکار خاًن کالزِ 851-44813144
داًطکذُ فٌی ٍ هٌْذسی  :جٌاب آقای عثاسی صذر 851-44812440

