
  ادگیری الکترونیک دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی های کاربردی و یمرکز آموزش 

  

  ین اسدآبادی دانشگاه سیدجمال الد )LMS( الکترونیک  گیرییاد دستور العمل استفاده از سیستم مدیریت 

با توجه به اطالع ،  ۱۴۰۱- ۱۴۰۰یل  محترم ورودی جدید سال تحصیک به دانشجویان  ضمن عرض تبر
اعالم زمان شروع رسم کالس  یهارسان  جهت ،  ٢٧/٠٤/١٤٠٠شنبه مورخ   روزاز    ی مجازیهاقبل و 

  : موارد زیر را مطالعه فرمایید  "رونیکالکت سامانه مدیریت یادگیری"استفاده از 

 

 )LMS(الکترونیک  یادگیریسیستم مدیریت 

و نرم    SLM  سامانهآبادی توسط  نشگاه سیدجمال الدین اسدالکترونیک در دا  و یادگیری  آموزش .۱
  ، صوت  ،به صورت متن  نیآفال  یسامانه محتوا  نیدر ا  صورت م گیرد.  adobe connectر  افزا

 . ردیگ موارد قرار م نیاز ا  یبیترک ای ییدئویو
  ی نام کاربر وارد کردن    و  https://lms.sjau.ac.irاز طریق لینک    LMSدسترس به سامانه  جهت   .۲

 .دیخود شو وردداشبوارد  )) و رمز عبور (کد ملیی(شماره دانشجو
 دسترس هستند.  در، دروس ترم جاری "های جاریدرس "بعد از وارد شدن به سامانه از قسمت  .۳

 
 

روی ،  مجازی""کالس  از قسمت    سبا توجه به زمانبندی کال  فعلدرس    کالسه  جلسود به  برای ور  .۴
زی  جلسه کالس مجا. توجه کنید که عبارت " کلیک کنیددر آمده  رنگ آبی  ل که به  جلسه فع لینک  



  ادگیری الکترونیک دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی های کاربردی و یمرکز آموزش 

تنها جلسات  !!  کلیک نکنیداست  آبی رنگ  نوان درس که  ! روی ع ددر آمده باشرنگ آبی  باید به   " ...
 ریخ و زمان مقرر باز م شوند. در تا

 
کلیب .۵ انتخاب گزلینک جلسه یک صفحک روی  ا  با  ینه ورود به کالس به  ه جدید باز شده و شما 

کلیک کنید تا وارد کالس درس    open in applicationصفحه ادوب کانکت وارد شده و روی گزینه  
  ید. شو

  م نکات مه

را به دقت    ه باید آن یی تهیه شده کراهنما  لمیف  یمجاز   آموزش   یهاشما با سامانه  شتریب  ییآشنا  یراب
  ریخود موارد ز  وتریکامپ  ا ی  لیموبا  ی بر رو  کیبهتر آموزش الکترون  یاجرا  یبرا  نی. همچندییمشاهده نما
 : دی را انجام ده

 نسخه ادوب کانکت ( نیالزم است آخر نیآنال یبهتر کالس ها یبرگزار  یبراadobe connect (  
 . دییرا دانلود و نصب نما وتریکامپ ای لیموبا یبرا

 کروم (گوگل  نسخه مرورگر    نیالزم است آخر  نیآفال  یهابهتر کالس   یبرگزار   یبراchromeی ) برا 
 . دییرا دانلود و نصب نما پوتریکام ای لیموبا

 دیمناسب استفاده کن یهندزفر  ایاز هدفون  است بهتر نیآنال یهااستفاده بهتر از کالس یبرا. 
 یی هاو بحث  دیآپلود شده از طرف اسات  یمحتواها  خواسته شده، بررس  فیبه انجام تکال  نسبت 

و آنها را موکول به آخر ترم   دهیشود، اهتمام ورز   م  جادیشما ا  یبراقسمت تاالر گفتگو  در  که  
 .دینکن
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 سامانه (طور مستمر به  به    نیو آفال   نیکالس آنال  یمطلع شدن از نحوه برگزار   یبراLMS(    وارد
 . دیس آگاه شوودر  ینمدرس یها و برنامه ها هیو از اطالع شده

 کروم  گوگل  مرورگر    شتریب  یسازگار   یبرا)chrome  (و سامانه    لیموبا  ینصب شده بر روLMS  
  حالت  آن به  ماتیمرورگر کروم را در تنظ  ش یو شکل نما  دیاستفاده کن   گوش  از حالت افق

view desktop  یاdesktop site دی ده رییتغ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


