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ملزومات مورد نیاز
 نحوه تهیه نرم افزارهای مورد نیاز:
در بلوک نرم افزارهای مورد در سامانه آموزش مجازی مراحل ذیل انجام دهید:
 -1ابتدا نرم افزار گوگل کرم نصب نماید فقط اگر سیستم شما  23بیتی نسخه اول نصب کنید ولی اگر سیستم شما
 46بیتی نسخه دوم نصب کنید.
نسخه اول :گوگل کرم مخصوص ویندوز  23بیتی
نسخه دوم  :گوگل کرم مخصوص ویندوز  46بیتی

نکته :اگر در سیستم خود گوگل کرم قبال نصب نموده اید فقط آن را به روز رسانی نماید.
 -3در این مرحله نرم افزار مخصوص ادوب کانکت بر روی سیستم رایانه خود نصب کنید اما اگر بخواهید با گوشی
هوشمند خود (اندروید)وارد شوید نسخه مخصوص اندروید نصب نماید.
نسخه ادوب کانکت مخصوص رایانه
نسخه مربوط به گوشی اندروید

 -2جهت رفع مشکل تایپ فارس در کالس مجازی این نرم افزار
نصب کرده وراهنمایی تنظیمات از سایت آموزش مجازی دانشگاه
به آدرس  vc.farspnu.ac.irدریافت نماید.

نحوه ورود به سامانه
 آشنایی با صفحه اول سامانه:
جهت ورود به سامانه ابتدا آدرس  vc.farspnu.ac.irرا در مرورگر خود وارد کرده تا صفحه ذیل بار
گذاری شود.

-1بلوک نرم افزارهای مورد نیاز :در این قسمت شما می توانید نرم افزارهای و آموزش مورد نیاز خو را دانلود
نماید
 -3اخبار عمومی :اخبار و اطالعیه مهم در خصوص سامانه به شما نمایش می دهد
-3بلوک ورود به سامانه :جهت ورود به سامانه از این قسمت اقدام می نماید

-6خدمات الکترونیکی :لیست خدمات الکترونیکی دانشگاه نمایش می دهد با انتخاب این خدمات شما می توانید
وارد سامانه مربوطه شوید

 نحوه ورود به سامانه:
جهت ورود به سامانه ابتدا از طریق بلوک ورود به سامانه اقدامات ذیل انجام می دهیم:
-1در این کد دانشجویی به عنوان نام کاربری وارد کرده
-3شماره کد می به عنوان پسورد وارد نماید
-2سپس دکمه ورود کلیک می نماید

نکته :1
اگر هر دلیل نتوانستید وارد سامانه شوید با کلیک بر روی گزینه پشتیبانی لیست کارشناس پشتیبان به شما نمایش
می دهد با تماس با کارشناس واحد مربوطه خود مشکالت خود را مطرح نماید.
نکته:3
در صورت ورود به سامانه اگر در قسمت لیست درس های من دروس این ترم خود مشاهد نکردید می توانید از
طریق پشتیبانی با شماره مدیران سامانه در مناطق خود تماس گرفته تا شما را به درس مربوطه اضافه نمایند.
نکته:2
در صورت نیاز به آموزش های بیشتر وارد قسمت فیلم آموزشی سامانه می شوید و از کانال آپارات مربوطه فیلم
مورد نیاز جهت آموزش مشاهده نماید.

آشنایی با سامانه :
با ورود به پنل خود صفحه اصلی پنل خود به شکل ذیل مشاهده می نماید

-1درس های شما:در این قسمت لیست دروس این ترم خود را مشاهده می نماید.
 -3تقویم آموزشی:تقویم آموزش ه شما نشان می دهد در این تاریخ ها کالس مجازی برای شما تعریف شده
 -2اعالنات:در این قسمت اخبار و اطالعیه مهم سایت به شما نمایش می دهد.
-6جلسان آنالین شما:به شما لیست جلسات یادآوری کرده و همچنین وضعیت جلسات آنالین به شما نشان می دهد
-5با کلیک بر روی تقویم جلسات همان روز در این کادر به شما نمایش می دهد

آشنایی با صفحه دروس:
پس از کلیک بر روی درس مورد نظر وارد صفحه دروس به صورت شکل ذیل می شوید:

-1جلسات آنالین ادوب کانکت :در این لیست جلسات مربوط به این درس قابل مشاهده می باشد.
-3لیست فایل ها:در این قسمت لیست تمام منابع درسی و دستور العمل نحوه برگزاری کالس و امتحانات قابل
دانلود می باشد
-2لیست آزمون:از این طریق به آزمون میان ترم و پایان ترم دسترسی پیدا می کنیم
-6جهت اعالم حضوری از قسمت حضور غیاب حضور خود را در کالس اعالم می نماید(در حال به روز
رسانی می باشد)
-5از طریق این قسمت می توانید به درس دیگری مراجع نماید

آشنایی با محیط کالس مجازی
نحوه ورود به کالس مجازی:
از طریق بلوک جلسات آنالین بر روی لینک جلسه مورد نظر کلیک می کنید و وارد جلسه می شوید

وضعیت جلسات:
-1در این حال هنوز جلسه توسط استاد تشکیل نشد و استاد وارد کالس نشده است.نمی توانید وارد کالس شوید.
-3در این وضعیت کالس در حل اجرا و استاد وارد کالس شده و مشغول تدریس می باشد.با کلیک روی لینک
آبی رنگ وارد کالس می شوید.
 -2در ین وضعیت کالس به اتمام رسیده و دیگر نمی توانید وارد شوید

آشتایی با پنل کالس مجازی
با کلیک بر روی لینک کالس صفحه ذیل نمایش داد می شود

-1با کلیک بر پیوستن به کالس صفحه ذیل نمایش داده میشود که بر روی گزینه  2کلیک می نماید

نکته -6در صورتی که این صفحه مشاهده نکردید نشان می دهد که نرم افزارهای مورد نظر به درستی نصب
نکردی قسمت اول راهنما با دقت مطالعه نماید

-3در صورت پایان کالس فایل ضبط شده کالس در این قسمت نمایش می دهد

نکته: 5به دلیل ترافیک باالی سامانه نمایش فایل های ضبط شده از ساعت  11قابل مشاهده می باشد

-2با کلیک روی این گزینه صفحه ذیل که راهنمای کالس مجازی می باشد باز می شود که با بستن این پنجره
وارد کالس مجازی خود می شوید.

قسمت های مختلف پنل کالس مجازی:

-1تنظیم صدای کالس از این طریق انجام می دهید
-3وضعیت خود را در کالس توسط این گزینه مشخص می کنید به عنوان مثال اگر سوال داشتید روی شکل
مورد نظر کلیک می کنید
-2تصویر استاد در این قسمت مشاهد خواهید نمود.در صورتی که استاد وب کم خود را روشن نماید.
-6در صورت نیاز به مطرح کردن سوال در کالس می توانید از کادر چت کالسی استفاده نماید.
نکته:در صورتی که فارسی درست تایپ نشد می توانید نرم افزار تایپ فارس و درستورالعمل از سایت دانلو
نماید.یا جهت تایپ کلمه ی دکمه  shiftپایین نگهدارید
 -4نمایش محتوا ارائه شده توسط استاد در این قسمت نمایش داده می شود.

با آرزو موفقعیت

