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 نرم افزارهای مورد نیاز
 

یزبان شما به یک مرورگر تحت وب نیاز دارید که به عنوان م برای اجرای هر سیستم تحت وب
 Internetتواند مرورگر پیش فرض ویندوز یعنی این مرورگر میکند.برنامه تحت وب عمل می

Explorer شود برای استفاده بهتر از قابلیتهای سیستم ، از مرورگر باشد. اما توصیه میMozilla 
Firefox .افزار از آدرس زیر قابل دریافت است .این نرم استفاده نمایید 

  
 

نرم افزار دیگری که برای مشاهده محتواهای آموزشی و بعضی از قسمتهای سایت به آن احتیاج 
است . دقت داشته باشید در سیستم عامل ویندوز ،  Flash playerخواهید داشت نرم افزار 

مربوط به مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و بسته  Flash playerهای نرم افزار نسخه
را بر روی سیستم خود نصب  بایست نسخه خاص آن مرورگرکنید میری که استفاده میبه مرورگ

 .این نرم افزار از آدرس زیر قابل دریافت است .نمایید
  

  
  

در زمان بروز مشکل ، ممکن است برای بر طرف کردن مشکل نیاز باشد عوامل پشتیبانی به 
های سیستم شما دسترسی داشته باشند. برای دسترسی عوامل پشتیبانی به سیستم شما از نرم افزار

 افزارها از آدرس زیر قابل دریافت است .شود .این نرم زیر استفاده می

 
 

بر روی سیستم خود خواهید   Addinجهت اتصال به کالس مجازی، شما نیاز به نصب یک 
 افزار از آدرس زیر قابل دانلود است . .این نرمداشت

  

افزونه   مخصوص مرورگر و  Flash Player: برای ورود به کالس مجازی الزم است که نرم افزار توجه
AdobeConnect addin نصب شوند. 

 Adobe Connect نرم افزار 

 برای سیستم عامل ویندوز   AnyDeskنرم افزار  

 برای سیستم عامل ویندوز Mozilla Firefoxمخصوص مرورگر  Flash playerنرم افزار 

 برای سیستم عامل ویندوز  Mozilla Firefox مرورگر  

http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/ConnectAppSetup2020_1_5.zip
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/ConnectAppSetup2020_1_5.zip
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/AnyDesk.3.6.3.zip
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe.flash.player.32.0.0.330.firefox.rar
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/Mozilla.Firefox.65.0.2.EN.x86.zip


 

 ورود به سایت

آدرس سایت آموزش الکترونیکی دانشگاه هنر اصفهان را در مرور گر خود وارد کنید یا از طریق  -1
 .اقدام نمایید هیات علمیپرتال دانشگاه، پنل دسترسی سریع 

http://lms.aui.ac.ir 

 های سیستم حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.بهتر از قابلیتبرای استفاده .

 

 .سایت شویدوبخود وارد  کلمه عبورربری و با نام کا -2

قرا  English)توجه داشته باشید که در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور کیبورد سیستم بر روی 
 داشته باشد(.

 

 
 باشد.در سامانه گلستان می درقمی استا 6: شماره نام کاربری

 باشد.کد ملی استاد می رمز عبور:

دانشکده خود مراجعه یا آموزش  IT: چنانچه هنگام ورود با مشکل مواجه شدید به کارشناس توجه

  .نمایید

http://lms2.aui.ac.ir/LoginPage.aspx
http://lms2.aui.ac.ir/LoginPage.aspx


 

 توانید به روش زیر عمل نمایید: رقمی استاد می 6برای دریاف کد 

 .گلستان شویدربری خود در سامانه ابتدا وارد حساب کا

 را انتخاب نمایید. برنامه حضور اساتید در ترم  برنامه هفتگی و امتحان منوی آموزش سپس در 

 
 

 

رقمی استاد را  6می توانید شماره  "شماره استاد"در قسمت  "برنامه حضور اساتید در ترم"در منوی 
  مشاهده نمایید.

 



 

 معرفی فضای کاربری
 های زیر را مشاهده نمایید:توانید بخشمی" فضای کاربریبا کلیک بر رو "پس از ورود به سامانه 

 

 بخش درس های من:
 در این بخش با انتخاب دوره مورد نظر تمام دروس انتخابی دوره شما لیست شده است.

و  شویم می آثار و نقدتجزیه و تحلیل  99-1398دوره ترم دوم سال تحصیلی به عنوان نمونه وارد 
 کنیم.کلیک میتجزیه و تحلیل و نقد آثار بر روی 

 

 

 

 فضای کاربری

 

های مندرس  

 



 

 ورود به کالس مجازی

پس از اینکه وارد درس شدید، برای هر درسی دارای چند ماژول تعریف شده است که این  ماژول ها 
 و ... ، مشاهده اعضامجازیپیوست، تمرین، آزمون، کالس عبارتند از:اساتید برای 

 
 ماژول کالس مجازی:

در صفحه شوید. بعد از کلیک بر روی ماژول کالس مجازی شما به صفحه کالس مجازی هدایت می
جاری ابتدا باید کالس مجازی را ایجاد نمایید. برای این کار باید بر روی "ایجاد کالس جدید" کلیک 

 نمایید.

 
 

 

 کالس مجازی

 

 ایجاد کالس جدید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتدا  تب "کاربران مجاز کالس" را انتخاب نمایید. مجازی کالس تنظیماتدر صفحه 

حل تمرین درس( سپس در  تب "کاربران مجاز ورود به کالس مجازی" استاد درس و کاربران دلخواه) 
 را انتخاب نمایید.

 " تغییر دهید.Hostرا به " ) استاد(نقش" نقش موارد انتخاب شدهسپس در قسمت "تغییر 

 
 

 

 

در صفحه جدید ابتدا گزینه "افزودن 
تمام کاربران" را تیک بزنید، سپس 
 بر روی گزینه "ایجاد" کلیک نمایید.

صفحه تنظیمات کالس سپس وارد 
شوید)برای هر درس مجازی می

فقط یک بار کالس مجازی را ایجاد 
 نماییم(.می

انتخاب کاربران 

 دلخواه

 
 "Hostنقش "

 

 ایجاد

 کاربران مجاز ورود 

 

 کاربران مجاز کالس

 افزودن تمام کاربران



 

 

 
در قسمت "عنوان جلسه" نام های درس را ایجاد نمایید. توانید جلسهدر تب تنظیمات کالس می

در قسمت "تاریخ شروع" تاریخ، ساعت شروع و مدت زمان کالس به دقیقه  جلسه را تعریف نمایید.
 را وارد نمایید. سپس جلسه را "ذخیره" نمایید.

 
 

 
 

 عنوان جلسه

 تاریخ شروع

 ذخیره جلسه

 تنظیمات کالس

 

به  کاربران دلخواه  تبدیل نقش

"Host" 

 



 

کلیک میکنیم. سپس تجزیه و تحلیل و نقد آثار های من" بر روی درس اکنون دوباره در قسمت "درس
 کنیم.بر روی گزینه "کالس مجازی" کلیک می

 

 
شود. اید برای شما نمایش داده مینمودهدر صفحه مدیریت کالس مجازی لیست جلساتی که ایجاد 

 وارد کالس مجازی شوید.)لینک به رنگ آبی (  توانید با کلیک بر روی لینک فعال جلسهشما می

 
توجه کنید لینک ورود به کالس فقط در روز و ساعت ارائه درس فعال خواهد شد و در سایر موارد غیر 

 فعال است.

 سپس بر روی "کالس مجازی" کلیک نمایید.

رنگ  یبر روی لینک آب

 کلیک نمایید



 

 رعایت نکات زیر الزامی است:برای ورود به کالس مجازی دقت و 

 

 .دقت کنید که لینک هر درس فقط در ساعات ارائه درس فعال می باشد 

  برای مشاهده کالس مجازی بر روی موبایل بایدAdobe Connect Add in  مخصوص
 ( را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید. IOSیا  داندرویموبایل ) 

  بر روی سیستم نصب باشد. فلش پلیرقبل از ورود به کالس مجازی الزم است نرم افزار 

 

 

های بخش ویرایش کالس مجازی شده و جلسه وارد  بر روی گزینه توانید با کلیکمی
 درس جدید ایجاد نمایید.

 

 
 

 

 
 
 
 

http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe.connectpro.rar
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe.flash.player.32.0.0.330.firefox.rar
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe.flash.player.32.0.0.330.firefox.rar


 

 مانع ورود به کالس مجازی می شود که مواردی
ها یا کادرهای کوچک تبلیغاتی معموال این سرویس جلوی پاپ آپسرویس به نام پاپ آپ بالکر، 

باشد بایستی جا که کالس مجازی حاضر از جنس فلش میبندد ولی از آنمزاحم از جنس فلش را می
 این سرویس را خاموش کرد.

 

 :باشدزیر می هفایرفاکس به شیو مرورگرخاموش کردن این سرویس در 

 :FireFoxمرورگر فایرفاکس 

در باالی ، )لینک آبی رنگ(هنگامی که بر روی لینک فعال جلسه مدیریت کالس مجازی در قسمت 
 کنیم." کلیک میOptionsبر روی گزینه " شود.اضافه می کادر زرد رنگیصفحه، زیر نوار آدرس، 

 

 
 " را انتخاب نمایید.Allow pop-ups for lms.aui.ac.irسپس گزینه "

 
 گیرد.در هر مرورگر یک بار انجام می pop-upsتوجه نمایید که غیر فعال کردن 

 Allow pop-ups for"گزینه 

lms.aui.ac.ir"  را انتخاب

 نمایید.

 " کلیک نمایید.Optionsبر روی گزینه "



 

 کلیک نمایید.هم اکنون دوباره بر روی لینک فعال جلسه 
 

 
 

 
 

 
 پس از ورد به کالس صفحه ای شبیه به صفحه زیر باید برای شما فعال شود:

 
قسمت های مختلف برنامه نشان داده در ورود برای اولین بار یه تور آموزشی برای نحوه استفاده از 

 که دوبارهرا انتخاب نمایید و آن را ببندید  Don’t show this againمی شود. شما می توانید گزینه 
 این پنجره نمایش داده نشود.

 

 
 

 

بر روی لینک آبی رنگ 
.کلیک نمایید  



 

  :مجازی کالس اجزای 

 

 
 

 Recordگزینه  Meetingاساتید محترم باید در هنگام شروع کالس از منوی  نکته بسیار مهم:
Meeting .(فیلم آموزشی) را انتخاب کنند 

 

گزینه برد بر روی برای اشتراک وایت

“Share Whiteboard.کلیک نمایید " 

بر روی گزینه  فایلبرای اشتراک 

"Share  Document.کلیک نمایید " 

توان پیام در قسمت چت می
 های کاربران را مشاهده کرد.

در قسمت 

"Attendeesتوان لیست "می

کاربران حاضر در کالس را 
 مشاهده کرد.

توان "میVideoقسمت "در 

کم را برای تصویر وب
 کاربران به اشتراک گذاشت.

 دسکتاپ یا یک برنامه خاصبرای اشتراک 

" Share My Screen“بر روی گزینه 

 کلیک نمایید.

توانید اسپیکر را فعال در این قسمت می
 نمایید.

 توانید میکروفن را فعال نمایید.در این قسمت می

http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobeconnect%20for%20asatid.mp4
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobeconnect%20for%20asatid.mp4


 

 

 را زده شود. Stop Recordingپس از اتمام کالس قبل از خروج از نرم افزار حتمًا دکمه 

 
 

 

 را انتخاب نمایند. End Meetingگزینه   Meetingجهت خروج از کالس از منوی و 

 

 



 

 روشن کردن دوربین وبکم توسط استاد:

 را انتخاب نمایید.  Allowکلیک کرده و در ادامه گزینه َ Start my Webcamبرای اینکار باید گزینه 

 شود که دوربین را فعال ننمایید.برای کاهش بار و ترافیک سرور توصیه می 

 

 
 

 را انتخاب نمایید: start sharingبعد مطابق شکل زیر باید 

 
 



 

 (:Attendeesلیست دانشجویان )

 در این قسمت می توان تعداد افراد حاضر در کالس را مشاهد نمود:

 

 
 

 

 

 (:Chatچت )

 در این قسمت داشجویان می توانند سواالت خود را مطرح نمایید.

 

 
 

کنید، هنگام تایپ حرف "ی" متن به هم توجه نمایید که هنگامی که به صورت فارسی در قسمت چت تایپ می
 استفاده گردد. shift+xریزد. در این صورت الزم است جهت تایپ حرف "ی" از کلید ترکیبی می

 را نصب نمایید. فونت ادوبی کانکتیا 

http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe-font.rar
http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub0/ITC/LMS/adobe-font.rar


 

 فعال کردن دسترسی میکروفن و یا وب کم برای دانشجویان:.

خواهند ارائه بدهند، کم و یا میکروفن صحبت کنند و یا میخواهند از طریق وبدانشجویانی که می
 دانشجویان کنید. برای اینکار در منوی لیست ها را برای آنها فعالتوانید این دسترسیمی

(Attendeesبا کلیک بر روی نام دانشجو می توانید این دسترسی ها را به ان ).ها بدهید 

 
 
 

Enable Microphone با کلیک بر روی گزینه : Enable Microphone ه اجازه صحبت به کاربر داد
 در صدای اوبه درستی انجام شده باشد ،  می شود و در صورتی که تنظیمات میکروفون شرکت کننده

شنیده خواهد شد. همچنین با فعال کردن آن یک آیکون کوچک در سمت راست نام کاربر به  کالس
 .نمایش در خواهد آمد

 

Enable Video :با کلیک بر روی گزینه Enable Video   اجازه روشن کردن وب کم به کاربر داده می
 شود.



 

Make Presenterشود که می خواهید دسترسی ارائه در کالس  : این گزینه برای مواقعی باید فعال
، پاورپوینت و ... رادر pdfتواند صفحه دسکتاپ، کاربر خاص فعال کنید. با اینکار کاربر می را برای یک

 کالس ارائه بدهد.

 
 :محتوای کالس 

یا فایل به  (Share my Screen)می توانید دستکاپ خود را به اشتراک بگذارید  Shareدر قسمت 
  اشتراک بگذارید

(Share Document) ، همانند پاورپوینتpdf  و ... ویا ازWhiteboard  استفاده نمایید. که در
 تمامی حالت دانشجوبان می توانند فایل های شما را به صورت کامل ببیند.

 



 

Share My Screen: 

 را به اشتراک بگزارید.توانید دسکتاپ و یا یک برنامه کاربردی خاص در این قسمت می

 را انتخاب می نماییم. Desktopتب  Share my Screenدر قسمت  اشتراک دسکتاپ:

 
 

 

را انتخاب می نماییم.  Applicationsتب  Share my Screenدر قسمت  اشتراک برنامه کاربردی:
 سپس برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید.

 
 

 Desktopانتخاب 

 Applicationsانتخاب 

 انتخاب برنامه مورد نظر



 

کنیم. سپس در را انتخاب می  Share ،Share Documentدر این قسمت از منوی  اشتراک فایل:
 کنیم.فایل مورد نظر را انتخاب می  Browse My Computerقسمت 

 
 

 
 

 

Browse My Computer   .را انتخاب نمایید 

 انتخاب نمایید.سپس فایل مورد نظر را 



 

 کنیم.را انتخاب می Share ،Share Whiteboardدر این قسمت از منوی  :Whiteboardاشتراک 
 توانی با قلم و یا لمس لپ تاپ برای دانشجویان بنویسید.در این قسمت می

 
 

را  End Meetingگزینه  Meetingدر پایان جلسه نیز برای اینکه ضبط کالس متوقف شود در منوی 
 کنیم.را کلیک می Okکنیم و سپس دکمه انتخاب می

 
 

 کنیمرا انتخاب می End Meetingگزینه 



 

 پیوست 
 تنظیمات میکروفن و صدای جلسات 

قبل از برگزاری هر جلسه ممکن است که نیاز داشته باشید ، مقدار بلندی یا آرامی صدا 
است که کاربران از ضعیف بودن را تنظیم نمایید. یا در حین بعضی از جلسه ها ممکن 

صدا یا بلند بودن بیش از حد آن شکایت کنند. جهت تنظیم این مهم بر روی فلش 
را انتخاب  Adjust Microphone Volume کوچک عالمت میکروفون کلیک و گزینه

 .نمایید

 

 

 .از این قسمت خواهید توانست مقدار بلندی صدا را تنظیم کنید

 



 

 میکروفنفعال کردن 

را آموزش دهیم.  Meeting کنون قصد داریم که تنظیمات مربوط به شرکت کنندگان درا 
 Participants نام آن ها در پاد یا قسمت Meeting پس از پیوستن کاربران به یک

 .نمایش داده می شود. با کلیک بر روی نام کاربر یک منو باز خواهد شد

 

اجازه صحبت به کاربر داد ه می شود و  Enable Microphone با کلیک بر روی گزینه
به درستی انجام شده باشد ، صدای  در صورتی که تنظیمات میکروفون شرکت کننده

شنیده خواهد شد. همچنین با فعال کردن آن یک آیکون کوچک در  Meeting در او
 .سمت راست نام کاربر به نمایش در خواهد آمد

 



 

اد باالی شرکت کننده وجود دارد ، این است یکی از مشکالتی که در جلسه های با تعد
که در آن ممکن است در صورتی که نیاز به فعال بودن میکروفون همه کاربران وجود 
داشته باشد ، صحبت های نفرات با هم تداخل داشته باشد. یا در زمان صحبت بقیه 

، افه شنیده شود. برای حل این مشکلصدای تایپ کردن یا دیگر صداهای محیطی اض
 .را انتخاب نمایید Enable Single Speaker Mode گزینه Audio می توانید از منوی

 

 

 

در این حالت تنها یک کاربر می تواند صحبت نماید و در هنگام پخش شدن صدای او سایر میکروفون 
از کجا تشخیص می   Adobe Connect Meeting ها در حالت بی صدا قرار خواهند داشت. اما

کسی در حال صحبت است ؟ و چطور نویزهای محیطی هر کاربر را با صدای صحبت او  دهد که چه
 اشتباه نمی گیرد ؟

شناخته می شود. در واقع  Audio Setup Wizard پاسخ این سوال قابلیت جالبی است که به عنوان
 Audio Setup Wizard به شدت توصیه می شود که از همه کاربران بخواهید در زمان شروع جلسه

اطمینان حاصل نمایند و همچنین  Speaker را انجام دهند تا هم از تنظیمات صحیح میکروفن و
 .مقدار نویزهای محیطی بررسی شود

 

 



 

Audio Setup Wizard: 

 .گزینه آن را انتخاب نمایید Meeting از منوی Audio Setup Wizard برای انجام

 

 کنید.کلیک  Next بر روی   Audio Setup Wizard در َ
کلیک  Play Sound شما بررسی می شود. بر روی Speaker در مرحله یک سالمت

 .کنید و بالفاصله موسیقی پخش خواهد شد که باید بتوانید آن را بشنوید

 



 

لیست ورودی های صدا به سیستم شما نمایش  ۲کلیک نمایید. در مرحله  Next بر روی
 .کلیک کنید Next ا انتخاب و بر رویداده خواهد شد. دستگاه میکروفون اصلی خود ر

 

باید بررسی از میزان صدای شما در هنگام صحبت کردن  Adobe Connect اکنون
کلیک کنید و شروع به صحبت نمایید. پس از  Record بر روی دکمه  انجام دهد.

را انتخاب کنید. صدای ضبط  Play Recording کلیک و دکمه Stop پایان بر روی
 .شنیدشده خواهید 

کلیک کنید. در غیر  Next در صورتی که صدا با کیفیت مناسب ضبط شده بود بر روی
می توانید اطالعات بیشتری درباره این قسمت به  Help این صورت با کلیک بر روی

 .دست آورید

 



 

مرحله چهارم آن است. در این بخش  Wizard یکی از جالب ترین قسمت های این
صدای  Test Silence محیط را بررسی نمایید. با کلیک بر رویشما می توانید ، نویز 

 .کلیک نمایید Next محیط اطراف تجزیه و تحلیل می شود و در انتها بر روی

 

 شما مطمئن خواهید بود که تنظیمات صدا در نرم افزار Wizard بعد از انجام این
Adobe Connect Meeting به درستی صورت پذیرفته است. 

 

 

 از توجه شما با تشکر


