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از سامانه  انیراهنماي استفاده دانشجو

 آموزش الکترونیکی  

 استان تهران  نور امیدانشگاه پ 
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و کلیک بر در قسمت پایین ورود نام کاربری در قسمت مشخص شده باال و رمز وارد کردن در این قسمت با 

 .اقدام به ورود به سامانه نمایید  روی قسمت ورود به سایت 

 

  کد ملی دانشجوهمان رمز ورود و شماره دانشجویی همان  کد کاربری که دانشجویان عزیز توجه داشته باشند 

   در نظر گرفته شده است .
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 زبان  ر ییتغ

   .دییاقدام نماشکل زیر طبق سامانه  از قسمت هدر یسیانگل  ای یزبان سامانه به فارس رییتغ یبرا

 

 

میز کار 

 .میزکار در قسمت سمت راست سامانه بر روی لینک میزکار کلیک نماییدبرای ورود به 
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 م یتقو

تمام رخدادهای  مشاهدهو  یصفحه اصل میدر تقو  کجایتمام دروس به صورت  کی مشاهده رخدادهای نزد

 .  درس صفحه همان موجود در میبه صورت مجزا در تقو درس هر کینزد

 

 ک ینزد يدادهایرو

در جلسات بر  جستجو امکان زیدهد و ن یشود را به کاربر نشان م یم که امروز برگزار یبلوک جلسات نیا

 باشد.  یاساس درس و شماره درس موجود م
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 درس هاي من 

نخست درس های وی    دروسی که هر دانشجو در آن ثبت نام کرده به صورت بلوک واحدی در تمام صفحات

 قسمت نیز امکان جستجو بر اساس نام درس و شماره درس وجود دارد.در این قابل مشاهده می باشد. 

 

 اعالنات  يتابلو

 . دیارسال شده است را مشاهده نما ش یکه برا  ییها هی تواند اطالع یقسمت دانشجو م نیا در
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کاربر  تنظیمات

باز  جهت انجام برخی تنظیمات وقتی بر روی نام کاربر در سمت چپ و باالی سامانه قرار می گیریم زیر منویی 

 . میشود

 

 

 ها  پیام

 گزینه مخاطبین میتوان اقدام به ارسال پیام نمود .انتخاب و سپس روی آیکون پیام   با کلیک بر
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 ترجیحات :  

نسبت به ویرایش  زیر را انجام داده و  بر روی گزینه های مختلف  مورد نظر  در این قسمت کاربر میتواند تنظیمات  

 که مورد نظر خود میباشد اقدام نماید تغییر رمز عبور و سایر موارد ذیل  –مشخصات فردی 
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 به کالس  وستنیپ

 نمایید .  کیکلطبق شکل زیر  است  یدر حال برگزار ای خواهد برگزار شود  یکه م یجلسه ا یرو بر

 که شروع نشده   یا   جلسهیا  که تمام شده باشد و    یجلسه اشما دسترسی به  که    دیدر نظر داشته باشتذکر :   •

 کرد. دیخواه  دای پ یدسترس باز شده و شما به آن یربع قبل از برگزار کی و جلسه  دیندار باشدتذکر :  •

 

 کلیک نمایید به کالس بر روی گزینه پیوستن دن پنجره جدید پس از باز ش
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 . میشوید یکیالکترون درسس الوارد ک open Adobe Connectبا انتخاب گزینه شما در این مرحله  
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ی می باشد که این بخش ها  مختلفشهایی صفحه شامل بخ این فرمائید  همانگونه که در عکس فوق مشاهده می

 عبارتند از : 

 نوار ابزار

 اجازه گرفتن از استاد برای صحبت کردن استفاده نماید .از طریق این نوار شما میتوانید نسبت به  -1

 

فرمائید . اقدام هت نمایش تصویر خود ج فعال کردن وب کم خود نسبت به چنین میتوانید هم -2
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مورد دیگری که در نوار ایزار دیده شده قسمت فعال و غیر فعال کردن میکروفن می باشد . -3

 

 

 نیز افزایش و یا کاهش صدا می باشد . میت ه آخرین قسمت حائز ا -4
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 : اصلی صفحه قسمت 

قرار به اشتراک پوینت و ... ( پاور  –) فیلم استاد کلیه مطالب خود را در قالب فایل  این بخش قسمتی است که

 می دهد. 

 

 :  حاضرین در کالسلیست 

 وان متوجه حضور اشخاص در کالس شد . ین قسمت میتاز طریق ا

 

www.PnuNews.com

www.PnuNews.com


 : چت نوشتاري 

هم به تبادل نظر پرداخته و یا از استاد سوال و یا به سوال استاد پاسخ   طریق این قسمت دانشجویان میتوانند بااز 

 دهند. 

 

این حرف در کلمات مشکل داشته و در صورت استفاده از    ت ک) ی ( در نرم افزار آدوبی کانتذکر : حرف   •

قسمت نرم افزارهای   ذا جهت رفع این مشکل الزم است ازخود ، کلمات به هم ریختگی پبدا می کنند . ل

جدید ایجاد می گردد  صفحه کلید یک صورت این در  ل مربوطه را دانلود و نصب نمایید .مورد نیاز فای

 حضور در کالس باید این صفحه کلید به عنوان پیش فرض انتخاب شود . که در هنگام 
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 ین من : بدور

و  صورت برخط ه دانشجویان ب، در هنگام تدریس است مانی بکار میرود که استاد عالقمند این قسمت برای ز

 .استاد را مشاهده کنندتصویری نیز 

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان
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