
 

 
 

 

 

 

 

 (FAQs)متداولهای پرسش
 ( دانشجویان حضوریLMSی )ریادگسامانه مدیریت ی

 

 تهیه کننده:

 تباطات دانشگاهراطالعات و ا یمرکز فناور

 

 هشتمویرایش: 

17/1/1399 : هیته خیتار



  یحضور انی( دانشجوLMS) یریادگی تیریسامانه مد (FAQsمتداول) یهاپرسش
 

1 

 

 فهرست مطالب

 2 ......................................................................................................................................................................... یسواالت کل -1

 4 ......................................................................................................................................................... ازیمورد ن یافزارهانرم -2

 LMS ......................................................................................................................................................... 5ورود به سامانه  -3

 LMS ..................................................................................................................................................... 7استفاده از سامانه  -4

 8 ............................................................................................................................................. کانکت یورود به سامانه ادوب -5

 12 ........................................................................................................................................ کانکت یط ادوبیکار با در مح -6

 15 .................................................................................................................................................................. هاو کالسیآرش -7

 16 ................................................................................................................................................................. ر موضوعاتیسا -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  یحضور انی( دانشجوLMS) یریادگی تیریسامانه مد (FAQsمتداول) یهاپرسش
 

2 

 

 سواالت کلی -1

 ارتباطی وجود دارد؟ هایروشبرای کسب اطالعات و طرح سواالت و مشکالت چه  -1-1

 :یآموزش یها لمیها، مطالب و ف هیاخبار، اطالع نیبه آخر یدسترس ی؛ براLMSاز سامانه  یبانیپشت یکانال تلگرام (1
@IUST_LMS 

 بحث و تبادل نظر کاربران: یبرا ی؛ محلLMSاز سامانه  یبانیپشت یگروه تلگرام (2
https://t.me/joinchat/Mv3csxq0ig9PKCVVqNkG0w 

 طرح هر گونه سوال و مشکل: ی؛ براLMSسامانه  یبانیپشت یکانال تلگرام نیادم (3
@IUST_LMS_Admin 

 کمک مدرس. یبرا یدسترس جادیدرخواست ا یبرا LMSاز سامانه  یبانیپشت لیمیا (4
lms@iust.ac.ir 

 موارد: ری، اکانت و ساLMSسامانه  نهیهر گونه مشکل در زم یبرا کتیثبت ت یمرکز فاوا؛ برا یبانیسامانه پشت (5
 http://support.iust.ac.ir 

 :19صبح تا ساعت  8از ساعت  LMSجهت طرح هر گونه سوال و مشکل در خصوص سامانه  یبانیشماره تلفن پشت (6

73225957 
 :ی؛ در ساعت ادارLMSمشکالت اکانت  یفاوا برا یبانیشماره تلفن پشت (7

73225959 
 .یهر گونه سوال و مشکل آموزش یدانشکده: برا یکارشناسان آموزش (8

 ای کروفنیاز جمله فعال کردن م یکمک گرفتن در صورت وجود هر گونه مشکل فن یدانشکده: برا وتریکارشناسان کامپ (9

 بلندگوها.

 راهنما نیز تهیه شده است؟ LMS سامانهآیا برای استفاده از  -2-1

های پیدا کنید و یا از لینک LMSتوانید در کانال پشتیبانی بله، دو راهنمای ویژه اساتید و ویژه دانشجویان تهیه شده است که می

 زیر دانلود کنید:

 دیاسات ژهیو -( LMS) یریادگی تیریسامانه مد یراهنما (1

http://yun.ir/x1g 

 دانشجویان ژهیو -( LMS) یریادگی تیریسامانه مد یراهنما (2

http://yun.ir/y1g 

ساخته شده  یآموزش یویدیو ان،یو دانشجو دیاسات یبرا نیکالس آنال طیمح ایو  LMS سامانهکار با  یبرا ایآ -3-1

 است؟

از  هااین فیلم) ها را ببینیدزی آنهای مجاکالس سامانههای زیر تهیه شده است که توصیه می شود قبل از استفاده از ، فیلمبله

 در دسترس هستند(:نیز  دانشگاه LMSطریق کانال 

 LMS سامانهورود به  (1

http://yun.ir/21g 

 و رمز عبور ینام کاربر یابیازب (2

http://yun.ir/x1g
http://yun.ir/y1g
http://yun.ir/21g
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http://yun.ir/31g 

 لیبا موبا یوصل شدن به کالس مجاز (3

http://yun.ir/61g 

 یضرور یافزارهانرم (4

http://yun.ir/71g 

 کار( زیها )مدرس شینما (5

http://yun.ir/h1g 

 انیدانشجو یبرا ادوبی کانکتافزار ورود و کار با نرم (6

http://yun.ir/i1g 

 نیضبط شده به صورت آنال یکالس ها لمیف دنید (7

http://yun.ir/j1g 

 دیاسات یبرا ینحوه ورود و استفاده از کالس مجاز (8

http://yun.ir/k1g 

 انیو دانشجو دیاسات یو استفاده از آن برا کروفونیحوه فعال کردن من (9

http://yun.ir/l1g 

 نحوه حذف جلسه ضبط شده توسط استاد (10

http://yun.ir/n1g 

 توسط استاد هیقرار دادن اطالع (11

http://yun.ir/o1g 

 LMS طیدر مح انیتوسط دانشجو فیتکال یبارگذار (12

http://yun.ir/p1g 

 LMS طیدر مح انیبه استاد توسط دانشجو امیارسال پ (13

http://yun.ir/q1g 

 آموزش بارگذاری فایل و مطالب آموزشی توسط اساتید  (14

http://yun.ir/s1g 
 دیتوسط اسات یو مطالب آموزش لیفا یآموزش بارگذار (15

http://yun.ir/xw0yg7 

 کمک مدرس ایضبط شده توسط استاد  یهااز کالس ویدیاختن و دانلود وس (16

http://yun.ir/g1hz21 

 است؟ یو بلندگو الزام کروفنیم ایحضور در کالس ها داشتن هدست  یبرا -4-1

به  ازیصدا ن دنیشن ی)دسکتاپ(، برا یزیروم وتری. اما در صورت استفاده از کامپریو لپ تاپ، خ یدر صورت استفاده از گوش

 .دیاز هدست استفاده کن ای دیکن هیجداگانه ته دیتوان یدارد که م کروفنیبه م ازیصحبت کردن در کالس، ن یو برا سکریاسپ

 م؟ینیکالس را بب لمیف میتوان یبعدا م ایآ م،یشرکت کن نیبه صورت آنال میاگر در همان ساعت کالس نتوان -5-1

 .دیتوانیبله م

 

 

http://yun.ir/31g
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http://yun.ir/71g
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http://yun.ir/k1g
http://yun.ir/l1g
http://yun.ir/n1g
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http://yun.ir/p1g
http://yun.ir/q1g
http://yun.ir/s1g
http://yun.ir/xw0yg7
http://yun.ir/g1hz21


  یحضور انی( دانشجوLMS) یریادگی تیریسامانه مد (FAQsمتداول) یهاپرسش
 

4 

 

 م؟یچکار کن م،یشویروبرو م ییخطا ایکه با مشکل  یزمان -6-1

اگر به  د؛ینیمربوطه را بب یآموزش یهالمیو ف LMS سامانهاستفاده از  یراهنما د،یرا مطالعه کن لیفا نیسواالت متداول در ا بتداا

 :دیعمل کن ریز یهااز روش د،یدیحل مشکل خود نرسراه ایپاسخ سوال خود 

 توانید در سامانه پشتیبانی مرکز فاوا به آدرس زیر تیکت بزنید:می 

http://support.iust.ac.ir 
 :دیریتماس بگ در مرکز فاوا LMSپشتیبانی سامانه با شماره تلفن  دیتوان یم

73225957 
 حاتیو توض ییو همراه با شماره دانشجو دیریعکس بگ ای لمیبه خطا را ف دنیو رس سامانهمراحل ورود به  د،یتوان یم نیهمچن

 :دیارسال کن ریز یدیبا آ پشتیبانی کانال نیادم یبرا یکاف
 @ IUST_LMS_Admin 

 شرکت کنند؟   یمجاز یدر کالس ها توانندیاز دانشگاه علم و صنعت م ریها غدانشگاه ریسا انیدانشجو ایآ -7-1

 دانشگاه علم و صنعت است. انیفقط مخصوص دانشجو یمجاز یهاکالس نیا ر،یخ

 ازیمورد ن یافزارهانرم -2

 چگونه است؟ یمجاز یهاکالسافزاری نرم یاختار کلس -1-2

 استفاده شده است:  ریز یافزار اصلدانشگاه علم و صنعت از دو نرم یمجاز یهادر کالس

 ،LMSنرم افزار  کی( به عنوان Moodleافزار مودل )( از نسخه تحت وب نرم1

 استفاده شده است.  10.6( نسخه Adobe Connectکانکت ) یافزار قدرتمند ادوباز نرم زین نیآنال یهاکالس ی( و برا2

 شوند،یم نیکه وارد کالس آنال یو زمان شوندیمودل م سامانهوارد نسخه تحت وب  lms.iust.ac.irآدرس  قیابتدا از طر کاربران

 .دیشویم یو وارد کالس مجاز کانکت وصل یافزار ادوببه صورت خودکار به نرم

اپ مودل را نصب  دی( باIOS ای دیتبلت )اندرو ای لیموبا یگوش یبر رو یمجاز یاستفاده از کالسها یبرا ایآ -2-2

 کرد؟

و شما  دیکنفقط از نسخه تحت وب مودل استفاده  دیبا یتبلت و گوش یو هم برا وتریکامپ یدانشگاه هم برا LMS سامانهدر  ر،یخ

 :دیوارد آن شو ریز تیسا قیمرورگر و از طر کیبا استفاده از  دیفقط با
http://lms.iust.ac.ir 

 .دینیرا بب ،یضرور یافزارها: نرم4شماره  یآموزش لمیف

 نصب کرد؟ دیبا ییافزارهاچه نرم یمجاز یهاکالس یبرا -3-2

 یم؟نصب کنباید را  ییافزارهانرم چه یورود به کالس مجاز یبرا

 البته اگر مرورگر کروم هم دارید خوب است.  یتیب 32فاکس  ری( فا1

 . ری(  فلش پل2

 .نی( پالگ3
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 : یضرور ینرم افزارها نکیل
http://lms.iust.ac.ir/software/software.html 

 

 .دینیدر کانال را بب ،یضرور یافزارها: نرم4شماره  یآموزش لمیف

 زین یمجاز یهادر کالس ایآ کردم،یبصورت مستمع آزاد شرکت م یکالس حضور کیترم در  نیمن در ا -4-2

 را بکنم؟ نکاریا توانمیم

 .میمستمع آزاد ندار یمجاز یهادر کالس ر،یخ

 باشد؟یم یبه استفاده از مرورگر خاص ازین LMS سامانهاستفاده از  یبرا ایآ -5-2

 استفاده گردد. Chromeو  Firefoxاز  شودیم هیتوص وتریکامپ یاما رو ر،یخ

 م؟یدانلود کن دیاندرو یکانکت را برا یاپ ادوب میتوان یاز کجا م -6-2

 :دیدانلود کن ریز نکیبازار از ل ای Google Playاز  دیتوان یم
https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro 

 LMS سامانهورود به  -3

 وارد شد؟ دیبا یاز چه آدرس سینوبت دوم و پرد ،یحضور انیدانشجو LMS سامانهورود به  یبرا -1-3

 یهاکالس سامانهوارد  ریآدرس ز قیمرورگر فقط از طر کیبا استفاده از  یستیبا سینوبت دوم و پرد ،یحضور انیدانشجو هیکل

 شوند: یمجاز
http://lms.iust.ac.ir 

 دانشگاه شد؟ LMS سامانهوارد  vc.iust.ac.ir تیاز سا میتوانیم ایآ -2-3

 است. یمجاز یهادوره انیمخصوص دانشجو تیسا نیا ر،یخ

 استفاده کنم؟ دیبا نترنتیو رمز عبور ا یاز همان نام کاربر ایآ LMS سامانهورود به  یبرا -3-3

 بله.

 شوم، چکار کنم؟ LMS سامانهتوانم وارد  ینم کنم،یو رمز عبور خودم را وارد م یمن هر چقدر نام کاربر -4-3

را  یسواالت بعد د،ی. اگر نتوانستدیوارد شو تانیدانشگاه لیمیو رمز عبورتان به ا یبا نام کاربر دیتوانیم دینیبب دیابتدا تست کن

 است. حیو رمز عبورتان صح ینام کاربر دی. اما اگر وارد شددینگاه کن
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 کنم؟ یابیتوانم، آنها را باز یو رمز عبور اکانت خود را فراموش کردم، چطور م یمن نام کاربر -5-3

تلفن  یفرد مذکور برا یشامل نام کاربر یامکیکلمه عبور، پ یدر قسمت بازنشان یبا زدن کد مل ینام کاربر یدر صورت فراموش

 شود. یهمراه کاربر ارسال م

 سامانهتوانم اکانت بسازم و با آن وارد  یدانشگاه را نگرفته ام، چطور م لیمیو ا نترنتیمن تاکنون اکانت ا -6-3

LMS شوم؟ 

در صفحه اول را انتخاب و به عنوان دانشجو ثبت نام « ثبت نام» نهیمراجعه و گز its.iust.ac.ir تیاکانت به سا افتیجهت در

 .دینمائ

 .دینیو رمز عبور، را بب ینام کاربر یابی: باز2شماره  یآموزش لمیف

 شده است. چکار کنم؟ ینشست شما منقض زنهیشوم، مرتب م LMS تیوارد سا خوامیم -7-3

 د،یو دوباره وارد شو دیمرورگرتان را پاک کن یستوریاگر درست نشد، ه د،یو بعد دوباره وارد شو دیابتدا مرورگر خود را کامل ببند

 .دیاگر درست نشد، مرورگر خود را عوض کن

 ای با عنوان:صفحه LMS سامانهدر اولین ورود به  -8-3
New messaging interface  

 های ادامه و اتمام تور هم دارد. چکار باید کرد؟شود، که گزینهروی صفحه ظاهر می

صفحات آن  دیتوان یم دیبخواه کهیاست. در صورت سامانه helpنوع  کیکه  شود،یظاهر م امیپ نیا LMS سامانهورود به  نیدر اول

 .دیآن را ببند« اتمام تور»با انتخاب  ایو  دیمطالعه کن« ادامه» دیرا با انتخاب کل

 کنند؟ افتیرا در LMSاکانت ورود به سامانه  دیمدعو چگونه با دیاسات -9-3

مراجعه و  its.iust.ac.ir تیاکانت به سا افتینکرده اند، جهت در افتیمدعو که تاکنون اکانت از مرکز فاوا دانشگاه در دیاسات

 .ندیانتخاب و به عنوان استاد مدعو ثبت نام نما تیرا در صفحه اول سا« ثبت نام» نهیگز

 م؟یبش تیحتمًا وارد سا وتریفقط با کامپ دیبا ایهم قابل استفاده هست  یها با استفاده از گوشکالس ایآ -10-3

 هم قابل استفاده هست. یبا استفاده از گوش

 بکنم؟ دیچکار با شود،یظاهر م ریز غامیصفحه پ یرو -11-3
 Bad Gateway  

 .دیصفحه را بسته و مجددا وارد شو

 بکنم؟ دیچکار با شود،یظاهر م ریز غامیصفحه پ یرو -12-3

Gateway Timeout 

 .دیصفحه را بسته و مجددا وارد شو
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 LMS سامانه استفاده از -4

 باشد؟یم یبه کار ازین LMSافزودن دروس از گلستان به  یبرا ایآ -1-4

 .شودیخودکار انجام م ر،یخ

ارشد( در دانشگاه علم و  یکارشناس ای یمن )کارشناس یدروس مقطع قبل شومیم LMS سامانهوارد  یمن وقت -2-4

 بکنم؟ دیچکار با دهد،یصنعت را نشان م

 :تیدر سا یبانیبه ثبت درخواست در سامانه پشت ازیبه مقطع باالتر ن یارتقاء مقطع قبل یبرا

 https://support.iust.ac.ir/ 

 یدگیآمده رس شیتا مسئول مربوطه به اشکال پ باشد،یم دیجد یو شماره دانشجوئ یقبل یشامل شماره دانشجوئ یدرج اطالعات با

 .دیینما

در  یشده باشد، چه زمان ادیز ایکم  یگلستان داشته باشد، مثال درس سامانهدر  یراتییتغ انیاگر دروس دانشجو -3-4

 شود؟ یم یبروزرسان LMS سامانه

 .شودیاعمال م LMS سامانهدر  یکل یهر شب در بروزرسان راتییتغ نیا

 چکار کنم؟ نم،یبیرا نم میهادرس شوم،یم LMS سامانهکه وارد  یزمان -4-4

 :دیارسال کن ریز یدیبه آ یدگیرس یخود را برا یبه همراه نام و نام خانوادگ ییمشخصات خود را شامل: شماره دانشجو
@IUST_LMS_Admin 

 بگذارند؟ هیاطالع LMS سامانهدر  توانندیم دیچطور اسات -5-4

 .دینیتوسط استاد، را بب هی: قرار دادن اطالع11شماره  یآموزش لمیف

 د؟ینما جادیآزمون ا کیتواند  یچگونه استاد م -6-4

 ای تیفعال کیاضافه کردن » یبر روو سپس  «شیرایشروع و» یبر روو انتخاب درس مورد نظر،  LMSاز ورود به سامانه س پ

، پس از انتخاب )شکل زیر( منبع ای تیفعال کی. در صفحه انتخاب دیینما کیهفته از کالس کل کیدر  ای یدر کالس مجاز« منبع

، «اضافه کردن» مهدک یبر رو کیشود. پس از کل یداده م شیماژول آزمون در سمت چپ صفحه، نما حاتی، توض«آزمون» نهیگز

مربوط  حاتیعالمت سوال، توض یبر رو کیمربوط به آزمون، با کل ماتیاز تنظ کیمشخصات آزمون، در کنار هر  نییدر صفحه تع

 باشد. یقابل مشاهده م میبه آن تنظ
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  شود؟یروبرو م ریز امیدرس، چرا با پ کیدانشجو زمان انتخاب  -7-4

This meeting requires users to be in a group in order to join. 

 .دیکرده است. با استاد درس مکاتبه کن یکه استاد دانشجو را گروه بند لیدل نیبه ا

فوق العاده  یکالس ای شودینم لیتشک یرا اطالع دهد، مثال کالس یخبر انیاگر استاد بخواهد به دانشجو -8-4

 کار را انجام دهد؟ نیا تواندیبرگزار کند، چطور م خواهدیم

 هی: قرار دادن اطالع11شماره  یآموزش لمیکند. ف یاطالع رسان انیبه دانشجو LMS سامانهدر  هیگذاشتن اطالع قیاز طر تواندیم

 .دینیتوسط استاد را بب

 کانکت یادوب سامانهورود به  -5

 م؟یکانکت شو یوارد نرم افزار ادوب ماًیمستق میتوانیم ایآ -1-5

 . دیکانکت شو یوارد نرم افزار ادوب ماًیمستق دیشما نبا ر،یخ

 .دینیبب ریکانکت را در کانال ز یافزار ادوبمربوط به ورود و کار با نرم یآموزش لمیف لطفا

 شد؟ LMS سامانهوارد  ،یاکانت کاربر کیبا استفاده از  سامانه کیاز  شیتوان از ب یهمزمان م ایآ -2-5

 است. ریبله امکان پذ

 کرد؟ دینوشته شده است، چکار با رینام کالس عبارت ز ریکه در ز شودیظاهر م یازمان ورود به کالس صفحه -3-5

Waiting for Host. 

….  

. به محض ورود استاد، صفحه به صورت خودکار رفرش شده و شودیکه استاد هنوز وارد کالس نشده باشد، ظاهر م یزمان امیپ نیا

 دانشجو وارد کالس خواهد شد.
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 کرد؟ دینوشته شده است، چکار با رینام کالس عبارت ز ریکه در ز شودیظاهر م یازمان ورود به کالس صفحه -4-5
The meeting has not yet started. You will be able to access the meeting once the host 

arrives. Please wait 

به صورت خودکار رفرش شده و . به محض ورود استاد، صفحه شودیکه استاد هنوز وارد کالس نشده باشد، ظاهر م یزمان امیپ نیا

 دانشجو وارد کالس خواهد شد.

 دیچکار با شود،یقطع و وصل م ریبعد از وارد شدن به کالس، صدا و تصو ایشوم  یمجاز وارد کالس توانمینم -5-5

 بکنم

 تواند دو دلیل زیر را داشته باشد:این مشکل می

 . دیخود را عوض کن نترنتیا سیسرو دیبا نصورتیشما کم باشد، در ا نترنتیاول: ممکن است سرعت ا لیدل

 .دیشو LMS سامانهشکن خود را قطع کرده و مجددا وارد  لتریف نصورتیشکن شما فعال باشد، در ا لتریدوم: ممکن است ف لیدل

 بکنم؟ دیشوم، چکار با یروبرو م ریز امیبا پ یزمان ورود به کالس مجاز -6-5

Loading room, wait a moment. 

ها را نصب اما اگر آن د،یروش اول را انجام ده د،یآن را نصب کرد نیپالگ وتریکامپ یکانکت و رو یاپ ادوب یگوش یقبالً رواگر 

 . دیاز روش دوم اقدام کن دینکرد

 

مرورتان را پاک  یستوریاست ه یکاف د،یآن را نصب کرد نیپالگ وتریکامپ یکانکت و رو یاپ ادوب یگوش یاول: اگر قبالً رو روش

 . دیو مجددا تست کن دیکن

 

کانکت و  یاپ ادوب یگوش یرو دیبا د،یآن را نصب نکرد نیپالگ وتریکامپ یکانکت و رو یاپ ادوب یگوش یدوم: اگر قبالً رو روش

 . دیآن را نصب کن نیپالگ وتریکامپ یرو

 . دینیرا بب یضرور یافزارها: نرم4شماره  یآموزش لمیف

 :یضرور ینرم افزارها نکیل

http://lms.iust.ac.ir/software/software.html 

 بکنم؟ دیشوم، چکار با یروبرو م ریز امیبا پ یزمان ورود به کالس مجاز -7-5

Another meeting with this certificate is already in progress. 

 .دیو مجدد وارد شو دیبا سالم، صفحه را ببند

 بکنم؟ دیشوم، چکار با یروبرو م ریز امیبا پ یمجاز زمان ورود به کالس -8-5

This Meeting is already open. 

 .دیو مجدد وارد شو دیصفحه را ببند
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 بکنم؟ دیشوم، چکار با یروبرو م ریز امیبا پ یزمان ورود به کالس مجاز -9-5
Check our troubleshooting page for further assistant. 

 . دیداشت ازیمورد ن یدر نصب نرم افزارها یشود که اشکال یظاهر م یزمان امیپ نیا

 :دیرا انجام ده ریز یهاروش بیترت به

 .دیو مجددا تست کن دیمرورگرتان را پاک کن یستوریه د،یکن یاول: اگر از مرورگر کروم استفاده م روش

 . دیمرورگر را هم نصب کن نیا ریفلش پل دیبا نصورتی. در ادیاکسپلورر استفاده کن نترنتیدوم: از مرورگر ا روش

 .دیاستفاده کن ریباال جواب نداد از روش ز یهااز روش چکدامیه کهیصورت در

 است:  ریروش شامل مجموعه اقدامات ز نیسوم: ا روش

 32 رفاکسیو سوم فا ریکانکت، دوم فلش پل یادوب نی: اول پالگدیکن Uninstall بیبه ترت دینرم افزارها را اگر نصب کرده ا نیا

 . یتیب

 یادوب نیو در انتها پالگ ریفاکس، بعد فلش پل ریاول فا بیرا به ترت یضرور یافزارها: نرم4شماره  یآموزش لمیسپس بر اساس ف (1

 .دیکانکت را نصب کن

با انتخاب . دیشو یکالس مجاز کیوارد  دیخواهیشده و م LMS سامانهاست که شما وارد  یمهم زمان اریمرحله بس دیدقت کن (2

 باز شود: یمتفاوت یهاکاربران مختلف ممکن است پنجره یها برااز کالس یکی ویآرش نکیانتخاب ل ای« ورود به کالس» نهیگز

 باز شود: ریکاربران ممکن است پنجره ز یبرخ یاول: برا حالت

 
 . دیو وارد کالس شو دیرا انتخاب کن Open Adobe Connect نهیگز دیبا نجایا در

 

 باز شود: ریکاربران ممکن است پنجره ز یبرخ یدوم: برا حالت

 

 
 :دیرا بزن ریز کیرا به همراه ت« Open Link» نهیگز دیپنجره با نیا در

Remember my choice for connectpro link. 

 :شودیباز م ریپنجره، پنجره ز نیبعد از ا 
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 . دیرا انتخاب کن« Yes» نهیگز دیبا که

 .دیوارد کالس شو دیمرحله با نیا در

 چکار کنم؟ خواهد،یم Passwordو  Loginاز من  Adobe Connect ،یورود به کالس مجاز یبرا -10-5

 . دیکانکت شد یوارد نرم افزار ادوب میاست که مستق نیعلت آن ا

 .دینیرا بب ان،یدانشجو یکانکت برا یافزار ادوب: ورود و کار با نرم6شماره  یآموزش لمیف

 کرد؟ دیشود، چکار با یظاهر مزیر  با عنوان یاصفحه ،یورود به کالس مجاز یبرا -11-5
Enter meeting URL 

کار اشتباه است و شما فقط  نی. ادیشد وارد ادوبی کانکتوارد نرم افزار  میکه شما به صورت مستق شودیظاهر مزمانی صفحه این 

ادوبی به نرم افزار  کیآن به صورت اتومات قیوارد شده و از طر lms.iust.ac.ir: تیسا قیمرورگر و از طر کیبا استفاده از  دیبا

 .دیوصل شو کانکت

 .دینیرا بب ادوبی کانکتافزار مربوط به ورود و کار با نرم یآموزش لمیف

 بکنم؟ دیشوم، چکار با یروبرو م ریز امیبا پ یزمان ورود به کالس مجاز -12-5

Access Denied. 
You don't have permission to access to  ….  

را  یضرور ینرم افزارها ریز نکیل قی. از طردیرا نصب نکرده باش یضرور یکه قبالً نرم افزارها دیشویروبرو م یزمان امیپ نیبا ا

 : دینصب کن
http://lms.iust.ac.ir/software/software.html 

 .دینیرا بب یضرور ینصب نرم افزارها یآموزش لمیف

 م؟یرا ببند میشد LMSصفحه مرورگر را که وارد  دیکانکت، با یاگر بعد از ورود به ادوب ایآ -13-5

 .ستین یازین ر،یخ

 در آن کالس شرکت کنم؟ توانمیم رم،یآن کالس بگ یهااز بچه یکیکالس را از  کی نکیمن اگر ل -14-5

 وجود ندارد. یدسترس نیچن کی ر،یخ
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 گریروش د کیبا  میو االن بخواه میرا بزن remember my choice نهیاگر موقع انتخاب باز شدن صفحه گز -15-5

 م؟یده رییفرض را تغ شیپ دیچگونه با م،یباز کن

 ها و هیستوری مرورگر خود را پاک کنید.کوکی

 کانکت یادوب طیکار با در مح -6

 اقدام کنند؟ دیبا دیاسات ای شوند،یم رهیکالس ها بصورت خود به خود ذخ ایآ -1-6

آن را  توانندیحاضر در کالس م انیدانشجو ،یدر هنگام شروع کالس اقدام به ضبط آن کنند، در صورت فراموش دیبا دیاسات ر،یخ

 کنند. یادآوری

 لیکانکت، تبد یادوب طیدر مح یبه اشتراک گذار یدارد را برا یفارس یکه محتوا نتیپاورپو کی میاگر بخواه -2-6

 م؟یبهتر است استفاده کن یاز چه روش م،یکن PDFبه 

را  Microsoft Print to PDFرا انتخاب کرده و سپس   Print نهیرفته، گز File یبه منو نتیپاورپو لیبعد از باز کردن فا

 .دیانتخاب کن
File > Print > Microsoft Print to PDF 

 ست؟یقطع و وصل شدن کالس چ اینسبت به صدا  ریسرعت تصو یکند لیدل -3-6

 است. انیدانشجو ایاستاد  نترنتیا نییعلت سرعت پا

 ست؟یچ شود،یکالس قطع و وصل م ریتصو ایصدا  نکهیا لیدل -4-6

 است. انیدانشجو ایاستاد  نترنتیا نییعلت سرعت پا

 باند دانشگاه است؟ یپهنا تیمحدود لیبه دل LMSدر اتصال به سامانه  یاستاد و کند یقطع صدا ایآ -5-6

 کاربران است. نترنتیا یکند لیصدا به دل یباند ندارد. مشکل قطع یدانشگاه مشکل پهنا ر،یخ

 خورد؟یحروف به هم م chatدر بخش  امیپ پیچرا زمان تا -6-6

 دیبا زدن کل یعرب« ی»از  دیبا کندیاستفاده م یندوزیو ستمیآن است و اگر س لشیدل دیکنیاستفاده م یدیاندرو ستمیاگر از س

Shift+X دیاستفاده کن  . 

 جلسه کالس را حذف کنند؟ کی لمیف توانندیم دیچطور اسات -7-6

 .دینی: نحوه حذف جلسه ضبط شده توسط استاد، را در کانال بب10شماره  یآموزش لمیف

 کالس دارند؟ نیرا در ح انیدانشجو مپیوترکابه صفحه  یدسترس دیاسات ایآ -8-6

خودش را در کالس به اشتراک  توریبا گرفتن اجازه استاد صفحه مان تواندیاگر دانشجو خود بخواهد م یول ر،یخ یدر حالت عاد

 بگذارد.



  یحضور انی( دانشجوLMS) یریادگی تیریسامانه مد (FAQsمتداول) یهاپرسش
 

13 

 

 شود؟یداده م شیو استاد نما انیدانشجو ریدر صفحه سا انیلپ تاپ، چهره دانشجو نیتوسط دورب ایآ -9-6

 .ریخ یاست، اما در حالت عاد ریدرخواست خود دانشجو و اجازه دادن استاد، امکان پذدر صورت 

 همگان بگذارد؟ شیرا به نما یلیفا تواندیداشته باشد، م یارائه کالس ییاگر دانشجو -10-6

 کند. فیتعر شانیا یرا برا Presenterنقش  دیبله، استاد با

 امتحان وجود دارد؟ یامکان برگزار یمجاز یهادر کالس ایآ -11-6

 وجود دارد.ه، بل

 در هنگام تدریس استاد، به صورت آنالین سوال خود را مطرح کند؟ تواندیدانشجو م یآیا در کالس مجاز -12-6

 .یریو تصو یو هم به صورت صوت یبله هم به صورت صوت

 شود؟ یانجام م ابیحضور و غ یمجاز یدر کالس ها ایآ-13-6

ها در و استاد و مدت زمان حضور آن انیزمان ورود و خروج دانشجو یعنیشود.  یانجام م سامانهبله، به صورت خودکار توسط 

 است. یریثبت شده و قابل گزارشگ یکالس مجاز

 کند؟یزمان ورود و خروج استاد را ثبت م سامانه ایآ -14-6

 است. یریگرا ثبت کرده و قابل گزارش سامانهبله، زمان ورود و خروج و مدت زمان حضور در 

 کیبرعکس اگر مثال  ای بت؟یغ ای میخوریحضور م م،یاز شروع وارد شو رترید قهیدق 10را مثال  یکالس کیاگر  -15-6

 ه؟یچ فیتکل م،یترک کن انیربع زودتر از پا

 شود.   یثبت م نهساماتوسط  کیمدت زمان حضور شما در کالس به صورت اتومات نیورود و خروج و همچن یزمانها

 شوند؟یمتوجه م استادد، وارد کالس شو ریبا تاخ یکمدانشجو اگر  -16-6

 .شودیبله، متوجه م

 دیخروج و ورود جد مانزبرامون  سامانه ایآ م،یو مجدداً وارد کالس شو دهشقطع  ما نترنتیوسط کالس، ا راگ -17-6

   ؟دکنیرا ثبت م

 .کندیرا ثبت م دیزمان خروج و زمان ورود جد سامانهباشد بله،  یاما اگر طوالن ر،یکوتاه باشد، خ یاگر قطع

 کیبازهم ت مینیکالس رو بب لمیف میبر گهیزمان د هیما  یشنبه برگزار شود ول 10تا  8اگر مثال کالس ساعت  -18-6

 شه؟یحضور در کالسمون زده م

 .شودیحضور شما ثبت م د،یفقط در هنگام ارائه استاد، اگر در کالس حضور داشته باش ر،یخ



  یحضور انی( دانشجوLMS) یریادگی تیریسامانه مد (FAQsمتداول) یهاپرسش
 

14 

 

را حل کنند؟! و اگر هست  یبخواهد مسئله ا ایسوال بپرسد  انیاز دانشجو سیهنگام تدر تواندیاستاد م  ایآ -19-6

 شنوند؟ یآن دانشجو را م یهم صدا گرید انیدانشجو

و دانشجو  ردیدانشجو قرار گ اریدر اخت تواندیبرد کالس م تیو وا شودیدانشجو فعال م کروفونیبله، در صورت اجازه استاد، م

 حل کند. نیسرکالس تمر

 است؟ ختهیآن بهم ر یهاکند، فونت یارائه م یدیتبلت اندرو ای یکه استاد کالس را با گوش یچرا زمان -20-6

و حروف جدا شده و  زدیریشده به هم م پیتا یو متون فارس انیدانشجو یشامل اسام یکلمات فارس یدیاندرو یهاستمیدر س

 ارائه است. یبرا یندوزیو یها ستمیاستفاده از س ،یگرام دیما به اسات هیتوص نیخورد. بنابرا یآنها بهم م بیترت

 شود؟ یضبط کالس به صورت خودکار شروع م ،یکالس مجاز طیزمان وارد شدن استاد به مح ایآ -21-6

 فعال کند: ریز یضبط کالس را از منو ،یبه صورت دست دیاستاد با ر،یخ
Meeting > Record Meeting  …  

 نخواهد شد. جادیا یبعد از برگزار انیدانشجو یدسترس یبرا یویکه در صورت ضبط نشدن کالس، آرش دیبفرمائ دقت

 کالس، ضبط کالس را متوقف کنند؟ یدر انتها توانند،یچطور م دیاسات -22-6

 ضبط را متوقف کنند: ریز نهیتوانند از گز یکالس م انیدر پا دیاسات

Meeting  >ُ Stop Recording 

 از کالس خارج شود؟ دیپس از اتمام کالس چگونه استاد با -23-6

 صفحه(: یباال ی)از منو ریز نهیپس از قطع ضبط کالس، با انتخاب گز
Meeting > End Meeting 

 .دیشوخارج  یکالس مجاز طیمح از

 شود؟یظاهر م ریز امیتوسط استاد، چرا پ یکالس مجاز طیدر مح لیفا کیزمان آپلود  -24-6

Media devices are not allowed over insecure origins. 

 کنید، مشکل امنیتی دارد.فایلی که دارید آپلود می

 استفاده کند؟ نتیپاورپو لیفا تواندیارائه دهد، م نیاگر دانشجو بخواهد در کالس آنال -25-6

 کند. لیتبد PDFرا به  نتیپاورپو دیبا

 ست؟یآمده است، مشکل چ ریز امیکه در آن پ شودیظاهر م یادر کالس صفحه -26-6

Unsupported Content. 
To see to this content, switch to classic view. 

 دیرا با یضرور یافزارهاکانکت است. نرم یبه برنامه ادوب ازی، که نScreen Shearingبه اشتراک گذاشته، مثالً  ییاستاد محتوا 

 .دینیرا بب ،یضرور یافزارها: نرم4شماره  یآموزش لمیف همچنین .دینصب کن
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ساعت ورود و خروج را  ایخود را همره  نیآنال یهاحاضر در کالس انیآمار دانشجو تواندیاستاد، چگونه م -27-6

 استخراج کند؟

 کلیک کنید:زیر ، بر روی دکمه آبی رنگی به شکل در آرشیو هر کالس 

 

 ( بدهد؟Presenterدانشجو نقش ارائه دهنده ) کیتواند به  یچگونه استاد م -28-6

( که در سمت Attendeesدانشجو به گروه ارائه دهندگان، الزم است تا استاد در نوار حاضران در کالس ) کیجهت اضافه کردن  

پس از  ایرها کند  Presentersدانشجو را انتخاب کرده و بکشد و در قسمت  نیشود، اسم ا یداده م شیراست صفحه کالس نما

 زیر را ببینید:شکل  .دینما کیظاهر شده کل یمنو در Make Presenter نهیگز ینام دانشجو بر رو یرفتن بر رو

 

 هاکالس ویآرش -7

 خواهد بود؟چطور کالس ضبط شده قابل دسترس  -1-7

 ضبط شده وجود دارد: یهابه کالس یدو روش دسترس 

و  جادیآن در ا نکیبعد از اتمام کالس، ل قهی(؛ که چند دقstreaming) نیضبط شده کالس به صورت آنال لمیف دنی: داول روش

 . دینیرا بب ن؛یضبط شده به صورت آنال یکالس ها لمیف دنی: د7شماره  یآموزش لمیدر دسترس خواهد بود. ف

 نشده است. یراه انداز ستمیدر س تیقابل نیکه هنوز ا ن؛یآن به صورت آفال دنیکالس و د یو صدا لمی: دانلود فدوم روش

شود، مشکل  یصفحه ظاهر م یرو ریز غامیتبلت، پ ای یگوش قیضبط شده، از طر یهاکالس ویآرش دنیزمان د -2-7

 ه؟یچ

You need to install and join via Adobe Connect desktop application. 
Download Adobe Connect Application  

از  دیضبط شده با یهاکالس ویآرش دنید یاما برا دینیرا بب یدر حال برگزار یهاکالس دیتوانیو تبلت م یگوش قیاز طر 

 .دیاستفاده کن وتریکامپ
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 در دسترس هستند؟ چه زمانیتا  LMSشده در  رهیذخ یها لمیف -3-7

 .شودیپاک نم چوقتیه 

 وجود ندارد؟ شد،یم لیتشک دیکه با یکالس بعد از زمان کی ویآرش نکیچرا ل -4-7

 کالس توسط استاد ضبط نشده باشد. نکهیکالس اصالً برگزار نشده باشد و دوم ا نکهیا یکیداشته باشد،  تواندیم لیدو دل 

 موضوعات ریسا -8

  کرد؟ فی( تعرTAنفر را به عنوان کمک مدرس ) کی تواندیچطور استاد م -1-8

 ارسال کند: ریز لیمیدرخواست خود را به ا دیاستاد درس با 

lms@iust.ac.ir 

 کنه؟یمصرف م ینترنتیحضور در کالس چه مقدار حجم ا -2-8

حجم  تیمگا با 120تا  50 نیساعته ب 2کالس  کی ان،یدانشجو یبه نوع استفاده استاد از کالس دارد. اما معموال برا یبستگ

بها  میاستفاده شده ن کیتراف ،یداخل یها سیبه سرو سیسرو نیا یها IP. در صورت اضافه کردن آدرس شودیاستفاده م کیتراف

 .گرددیمحاسبه م

 شود؟یهم م یخانگ ADSL نترنتیشامل ا یمجاز یکالس ها یبرا نترنتیا فیتخف ایآ -3-8

 بله. م،یدان یما م کهیتا جائ

 شده است؟ لیاستاد تشک کیکه کالس  میبفهم میتوان یچطور م -4-8

 لیتشک خیآن کالس به همراه تار نکیشده باشد، ل لیتشک ی، اگر کالسLMS سامانهکار در  زیدرس صفحه م کیبعد از انتخاب 

 .شودیآن در صفحه کالس ظاهر م

 وجود ندارد؟ شد،یم لیتشک دیکه با یکالس بعد از زمان کی ویآرش نکیچرا ل -5-8

 کالس توسط استاد ضبط نشده باشد. نکهیکالس اصال برگزار نشده باشد و دوم ا نکهیا یکیداشته باشد،  تواندیم لیدو دل

 


