راهنماي استفاده از سامانه آموزش مجازي
براي استفاده از سامانه آموزش مجازي نياز به يك مرورگر است و هم از طريق كامپيوتر و هم تلفن همراه امكان
استفاده از اين سامانه وجود دارد
 -1با تمام مروگرها امكان اتصال به كالس وجود دارد اما مرورگر "كروم" بهترين گزينه براي اين مورد است ولي
دقت نماييد مرورگر شما به روز باشد.
 -2براي شركت در كالس مناسبترين سرعت اينترنت حداقل  1مگابيت بر ثانيه مي باشد.
 -3براي صحبت كردن در كالس نياز به يك هندزفري و يا هدست مي باشد
براي ورود به سامانه ابتدا به لينك  http://iauvaramin.daan.irمراجعه كنيد در صفحه اول "ورود با شماره شناسايي
را انتخاب كنيد" .

براي ورود شماره دانشجويي در سيدا به همراه  143ابتداي آن به عنوان نام كاربري و كد ملي به عنوان رمز مي باشد.
مثال اگر شماره دانشجويي  123421باشد نام كاربري  143123421خواهد بود.
دانشجوياني كه كد ايشان در سامانه آموزشيار ايجاد شده است و قبال در سيدا شماره دانشجويي نداشته اند در
ابتداي شماره دانشجويي ايشان  143دارد نياز به اضافه كردن آن نيست.

بعد از ورود در صورتيكه براي اولين بار وارد سايت مي شويد در مرحله بعد بايد رمز خود را تغيير دهيد .در اين مرحله
رمز جديد را وارد كرده و در كادر تكرار رمز عبور مجددا همان رمز را وارد نموده و تغيير رمز عبور را انتخاب نماييد.

بعد از ورود به سايت منوي اصلي نمايش داده مي شود.

در قسمت "دوره هاي من" ليست تمام كالسهايي كه در اين ترم داريد نمايش داده مي شود.

در قمست دوره هاي من با انتخاب گزينه مشاهده براي هر درس ليست كامل جلسات از ابتدا تا آخرين جلسه براي
شما ليست مي شود.

در قسمت "جلسات من" ليست جلسات درس شما در روز جاري نمايش داده مي شود.

براي شركت در هر كالس درس طبق زمان و تاريخ كه در توضيحات درس نشان داده مي شود مي توانيد در كالس
شركت كنيد .براي شركت در كالس حتما استاد قبل از شما بايد كالس را تشكيل داده باشد.
براي شركت در كالس در صورتيكه شناسه و رمز كالس درس را داشته باشيد از صفحه اول در بخش "دسترسي سريع
به جلسات" امكان شركت در كالس وجود دارد.

براي شروع جلسه كالس در زمان مورد نظر براي هر درس با انتخاب ورود دانشجو به كالس وارد شويد.

بعد از انتخاب ورود دانشجو از شما اجازه پخش صداي كالس را ميخواهد مجوز را بدهيد تا بتوانيد صداي كالس را
بشنويد

در صفحه كالس ليست كاربران ( )1و بخشي كه امكان ارسال پيام متني وجود دارد ( )2را مشاهده خواهيد كرد

هنگامي كه شما وارد كالس شويد امكان فعال كردن ميكروفون و دوربين براي شما غيرفعال خواهد بود كه عالمت
قفل كنار اسم شما اين مسئله را نشان ميدهد در صورتيكه استاد اين قفل را باز كند شما ميتوانيد ميكروفون و
دوربين در صورت لزوم استفاده كنيد.

بعد از باز شدن براي فعال كردن ميكروفون ابتدا بر روي آيكون ترك صدا كليك كنيد و بعد طبق تصوير صدا را مجدد
فعال كنيد.
فقط دقت كنيد اگر از كالس خارج شويد و دوباره وارد شويد شما در حالت قفل قرار ميگيريد.

بعد از انتخاب ميكروفون مرورگر از شما اجازه دسترسي به ميكروفون را خواهد خواست در اين حالت گزينه  allowرا
انتخاب كنيد
(مروگر فايرفاكس)

(مرورگر كروم)

در مرحله بعد تست ميكروفون انجام ميشود كه در صورتيكه صداي خود را هنگام صحبت كردن از سيستم شنيديد
ميكروفون شما به درستي فعال شده است در آخر گزينه بله را انتخاب نماييد تا وارد كالس شويد.

به صورت پيش فرض هنگام ورود به كالس ميكروفون شما در حالت قطع قرار دارد و شما بايد آنرا براس صحبت كردن
فعال كنيد

براي فعال كردن دوربين ابتدا به روي عالمت دوربين كه در پايين صفحه كالس وجود دارد كليك كنيد

بعد از انتخاب دوربين مرورگر از شما اجازه دسترسي به دوربين را خواهد خواست كه با انتخاب گزينه  allowاين
اجازه را بدهيد.

(مرورگر فايرفاكس)

(مرورگر كروم)

بعد از دادن اجازه دسترسي به دوربين يك تصوير به شما نشان داده خواهد شد كه مشخص ميكند دوربين شما به
درستي متصل شده است و با انتخاب آغاز اشتراك گذاري دوربين در كالس نشان داده خواهد شد

در صورتيكه استاد نقش ارائه دهنده را به شما بدهد شما ميتوانيد فايل و يا دسكتاپ خود را به اشتراك بگزاريد.
براي اشتراك گذاشتن يك فايل جهت ارائه بر روي عالمت  +در پايين صفحه كالس كليك كنيد ،منويي باز ميشود كه
از آن منو گزينه "بارگزاري فايل ارائه" را انتخاب نماييد.

در پنجره باز شده فايل را انتخاب كرده و تاييد كنيد و بعد از تكميل مراحل اوليه با انتخاب گزينه "بارگزاري" فايل را
در كالس قرار دهيد.

بعد از باگزاري فايل ميتوانيد با استفاده از نوار پايين فايل بين صفحات فايل حركت كنيد.

همچنين ميتوانيد با استفاده از ابزار جانبي بر روي فايل عملياتي انجام دهيد.
 -1ليست ابزارها
 -2حذف تغييرات به صورت تكي
 -3حذف كلي تغييرات
 -4امكان چند كاربره ( در اين حالت قابليت استفاده از ابزارها براي تمام كاربران فعال خواهد بود و هركس با
رنگ خاصي ميتواند بر روي فايل عملياتي انجام دهد)

عالوه بر اشتراك گذاشتن فايل امكان اشتراك دسكتاپ وجود دارد .براي اشتراك دسكتاپ بر روي گزينه آن در منوي
پايين صفحه كالس كليك كنيد.

در صفحه بعد سه حالت براي اشتراك وجود دارد :كل صفحه نمايش ،يك نرم افزار خاص و يا يك صفحه از مرورگر با
انتخاب حالت اشتراك و بعد انتخاب يكي از مواردي كه در زير آن نشان داده ميشود گزينه  shareرا اننخاب نماييد.

