بسمه تعالی

دستورالعمل نحوه اتصال به کالسهای مجازی آنالین دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 -1از سالم بودن هدفون و میکروفن خود اطمینان حاصل نموده و همچنین از اینترنت با سرعت مناسب استفاده نمایید .ضمنا در هنگام برگزاری
کالس سعی کنید همزمان دانلودی نداشته باشید .در صورت عدم دسترسی به هدفون می توانید از اسپیکر لب تاپ یا کامپیوتر شخصی خود
استفاده نمایید.
 -2لینک زیر را در مرورگر (ترجیحا فایرفاکس موزیال) اجرا نمائید تا وارد سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا شوید.

https://lms.iaush.ac.ir/
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 -3پس از ورود ،کلیه مقاطع تحصیلی موجود در دانشگاه به همرا ه دروسی که جهت آموزش مجازی تعریف شده است در این صفحه قابل
مشاهده می باشد .جهت استفاده از کالس مجازی ابتدا می بایست به این سامانه ( loginورود)کنید .برای این کار در باال وگوشه سمت چپ
این صفحه روی گزینه "ورود به سایت" کلیک کرده و نام کاربری ( شماره دانشجویی) و رمز عبور ( کدملی) خود را وارد کرده و وارد پنل
کاربری خود شوید.

 -4پس از ورود به سامانه با صفحه ای مانند صفحه زیر مواجه می شوید .در سمت راست روی قسمت صفحه اصلی سایت کلیک کنید تا
دروس ارائه شده را مشاهده کنید.
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 -5بر روی درس مورد نظر مطابق برنامه زمانبندی آموزشی کلیک کنید.
به عنوان مثال میخواهیم وارد کالس زبان تخصصی پیشرفته بشویم .ابتدا روی نام درس " زبان تخصصی پیشرفته" کلیک می کنیم.

پس از کلیک روی درس مورد نظر وارد صفحه زیر می شوید.
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جلسه مورد نظر " بعنوان مثال جلسه اول" را انتخاب کنید.

 -6روی گزینه  Join sessionکلیک کنید تا وارد کالس آنالین شوید.

سپس روی گزینه تنها شنونده کلیک نمایید .شما اکنون وارد کالس شده اید.
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نکات مهم:
 -1در پایین صفحه روی گزینه میکروفن کلیک کنید تا میکروفون شما فعال گردد .چنانچه استاد به شما اجازه بدهد می توانید در
کالس صحبت نمایید.
 -2می توانید از قابلیت ارسال پیام در پایین صفحه استفاده نمایید و از استاد سئوال بپرسید و برای صحبت کردن اجازه بگیرید.
 -3به هیچ وجه از قابلیت اشتراک گذاری دوربین و صفحه استفاده ننمایید.
 -4خواهشمند است راس ساعت تعیین شده برای کالس آنالین در کالس حضور بهم رسانید تا بتوانید از تمامی محتوی کالس
نهایت بهره را ببرید.

با آرزوی سالمتی و بهروزی
مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه
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