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 مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزاری کالس  زیرساخت

 

 

یک سامانه الکترونیکی Learning Management System(LMS) یا سیستم مدیریت یادگیری  LMSتعریف واژگان: 

 . است که امکان برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو  و محتوای درس را برقرار می کند

Adobe connect :نرم افزار الزم برای ورود به کالس مجازی و وبینار 

 

LMS  کالس مجازی 

وقتی استاد و دانشجویان در یک زمان مشخص از طریق اینترنت به کالسهای مجازی متصل  Synchronousشیوه همزمان یا یا 

می شوند و استاد به صورت مجازی درس را ارائه میدهد و دانشجویان نیز می توانند عالوه بر دیدن تصویر استاد و اسالیدهای درس، 

سها در واقع معادل همان کالسهای حضوری است که این بار به سواالت کوتاه خود را در زمینه جلسه مربوطه بیان نمایند. این کال

 LMS.vu.sums.ac.irشیوه الکترونیک ارائه می شود. این نوع از آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طریق سامانه 

 ارائه می شود. 

را بر روی لپ تاپ یا کامپیوتر یا موبایل خود نصب نمایید. برای  Adobe Conectا ابتدا باید نرم افزار برای استفاده از این کالسه

 نرم افزارهای مورد نیاز آن ها را دریافت نمایید:دریافت نرم افزار به سایت ذیل مراجعه نمایید و از قسمت 

 

LMS.vu.sums.ac.ir 
 

file:///C:/Users/Karimian/Documents/LMS.vu.sums.ac.ir
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 برای ورود به کالس مجازی ضروری است. Adobe Connectدریافت نرم افزار 
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 شرکت در کالس درس مجازی 

در زمان تعیین شده برای هر کالس طبق برنامه زمان بندی ابتدا با شناسه و پسوورد خود وارد لینک یاد شده و یا لینکی که در اختیار 

استفاده کرده اند شناسه و پسوورد همان  ترم گذشته از سامانه های آموزش مجازی دانشجویانی که یشما قرار داده می شود بشوید. برا

 برای دانشجویان جدید الورود:قبلی است و 

  :فناوری دانشکده خود تماس بگیرید برای رفع هرگونه اشکال حتما با کارشناس آموزشی یا     کد دانشجویی  شناسه 

  :کد ملی  پسوورد 

 شود: توصیه می 

 اولین بار پسوورد خود را تغییر دهید بعد از 

 پسوورد خود را در جای امنی یادداشت نمایید زیرا بازیابی اطالعات در صورت فراموشی رمز ورود سخت می شود 

 

استفاده می کنید روی کلمه ورود به سیستم کلیک نمایید و  LMS.vu.sums.ac.irپس از ورود به سامانه اصلی اگر از سامانه 

 شناسه و پسوورد خود را وارد نمایید:
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 پس از ورود به سامانه شما لیست دروس ترم جاری را مشاهده می نمایید. 

 

 کلیک نمایید این صفحه میزکار شماست. روی کالس مجازی: )مثال درس طراحی یادگیری( حال روی درس مورد نظر کلیک کنید
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 روی گزینه کالس مجازی کلیک کنیدسپس 

 

شما تعداد کالسهای درس مجازی برای این درس را مشاهده می کنید. درس هایی که با رنگ آبی لینک هستند نشان دهنده دروسی  

است که هنوز برگزار نشده اند و در انتظار برگزاری کالس و ورود شما در زمان تعیین شده هستند. پس از اینکه کالس برگزار شده و 

 دیل می شود.پایان یافت به رنگ مشکی تب

 

 

 

به ندرت ممکن است این اتفاق بیافتد که شما روی کالس کلیک می کنید اما کالس باز نمی شود حتما باالی صفحه را چک کنید و 

 را انتخاب نمایید. Allowعالمت  Pup-Upبا کلیک بر روی 
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 وقتی کلیک می کنید این صفحه باز می شود

 

 کلیک نمایید Open Adobe connectکلمه   روی
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 نحوه تعامل با استاد در کالس مجازی

استاد گوینده است اما وقتی عالمت باالی صفحه را به نشانه اجازه صحبت کلیک نمایید فقط در ابتدا شما امکان صحبت کردن ندارید و 

. در این صورت یک عالمت میکروفن سبز رنگ برای شما فعال می شود و این بدان استاد به شما امکان دسترسی و صحبت می دهند

 معناست که شما می توانید به صورت صوتی سوال خود را مطرح نمایید. 

 عالوه بر روش صوتی، شما می توانید سواالت کوتاه خود را از قسمت چت نیز بنویسید و استاد درس به آن پاسخ خواهند گفت.

وانید از طریق فعال کردن وب کم نیز در موارد لزوم می توانید با استاد ارتباط تصویری   لپ تاپ استفاده می کنید می تاگر شما از 

 داشته باشید اما معموال در کالسهای درس همیشه به ارتباط تصویری دانشجو با استاد نیازی نیست.

م افزار کمتژیا ضبط می شود و بعدا در سامانه نوید بارگذاری می معموال بنا به صالحدید اساتید محترم کالسها با نر: ضبط کالس

 شود و شما می توانید درس را مجددا مشاهده و مرور نمایید.

 

 با استاد  کوتاه حل چت و طرح سوالم  →
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 کالس مجازیبر میانحالت دوم 

برخی عالوه بر سامانه اصلی کالس مجازی که در مورد آن توضیحات الزم داده شد. روش میانبر دیگری نیز وجود دارد که ممکن است 

نمی شوید بلکه استاد درس لینک مستقیمی را  LMS.vu.sums.ac.ir. در این حالت شما وارد سایت اساتید از آن استفاده نمایند

 برای ورود به کالس معرفی می کنند. در این حالت شما در زمان تعیین شده لینک را کلیک می کنید و معموال چنین صفحه ای را 

 http://class1.vu.sums.ac.ir/VUمی بینید:  مثال 

 

در این صورت نیز اگر از قبل شناسه و پسوورد برای ورود به کالس تعریف شده است با همان وارد می شوید و اگر تعریف نشده به 

 نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی تایپ نمایید و وارد شوید. Guestعنوان مهمان 
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کلیک نمایید و وارد کالس شوید. بقیه ویزگی  Open in Applicationوقتی این صفحه را مشاهده می کنید همیشه روی گزینه 

 ها شبیه به مواردی است که قبال اشاره شد.

 

 

 

 

 

 

 

 


