راهنمای سریع سامانه آموزش یادگیری الکترونیکی دانشگاه گیالن (ویژه دانشجویان)

نیازمندیهای اولیه
سَضیحبر ٍ هَارد ضرٍری کِ داًطجَیبى در ٌّگبم اسشفبدُ از سبهبًِ الکشرًٍیکی داًطگبُ ثبیذ ثِ آًْب سَجِ داضشِ ثبضٌذ.
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ًصت ًرمافسارّبی هَرد ًیبز :ثب ٍرٍد ثِ ثخص درسبل هرکس ( )elearn.guilan.ac.irیب قجل از ٍرٍد ثِ سبهبًِ یبدگیری الکشرًٍیکی

ثرای عکس گرفشي ٍ ضجط ٍیذیَ

کالس آًالیي

ًرمافسار ( )Free Download Mangerثرای داًلَد فبیلّب

هرٍرگرّبی دیطٌْبدی
هطبّذُ ،سبخز ٍ ٍیرایص فبیلّبی PDF

€
در ارسجبط صَسی کالس آًالیيً ،یبز ثِ

جْز ثرقراری ارسجبط آسبى ،ایٌشرًز درسرعز

ّذسز ٍ هیکرٍفَى داریذ.

( )ADSLثب حذاقل حّيای ثبًذ 512 kb

حذاقل سیسشن هَرد ًیبز:
CPU P4, 1.4GHz
RAM 1GB, Win7

 2راٌّوبی فعبل کردى ّذسز ٍ هیکرٍفَى (ٍیٌذٍز : )7








ثرای آًکِ هطوئي ضَیذ کِ درایَر کبرر صذا ضوب در سیسشن ًصت ضذُ اسز  ،اثشذا ٍارد "  " Control Panelضذُ ٍ رٍی آیکَى " " Sound
کلیک کٌیذ.
در اداهِ ٍارد ست "  " Recordingضَیذ ،گسیٌِ "  " Microphoneرٍضي اسز .اگر گسیٌِ "  " Microphoneخبهَش ثَد ،در جبیی از ایي ست
کِ صفحِ سفیذ اسز کلیک کٌیذ ٍ گسیٌِّبی "  " Show disconnected devices " ٍ " Show disabled devicesرا از حبلز خبهَضی
خبرج ًوبییذ.
ٍارد گسیٌِ "  " Microphoneضَیذ ٍ در اداهِ ٍارد "  ٍ " Propertiesسذس گسیٌِ "  " Change Settingsرا کِ در دبییي صفحِ اسز
اًشخبة کٌیذ( .اگر چٌیي گسیٌِ ای ًجَد هی سَاًیذ از ایي هرحلِ عجَر کٌیذ).
حبال ٍارد ست "  " Driverضَیذ ٍ گسیٌِ "  " Update Driverرا در صَرر رٍضي ثَدى اًشخبة ٍ سذس گسیٌِ دبییٌی آى یعٌی " Browse
 "Driverرا اًشخبة ٍ در اداهِ ،هحل درایَر کبرر صذایشبى را اًشخبة کٌیذ .چٌذ لحظِ صجر کٌیذ ٍ سب ًصت درایَر سوبم ضَد ٍ سذس سیسشن
خَد را ً Resetوبییذ.
ثعذ از ثبال آهذى سیسشنٍ ،ارد "  ٍ " Control Panelسذس ٍارد "  " Soundضَیذ .در اداهِ ٍارد ست " ٍ ٍ " Recordingارد گسیٌِ
"  " Recordingضَیذ .حبال ٍارد ست "  " Levelsضذُ ٍ صذای هیکرٍفَى خَد را از حبلز ثی صذا خبرج کٌیذ.
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اثشذا ٍارد سبیز (  ) http://lms1.guilan.ac.ir/elearning/ضَیذ.

4

در کبدر هَرد ًظر ًبم کبرثری ٍ دسَرد خَد را ٍارد ٍ رٍی

2
"ٍرٍد ثِ سبیز" کلیک کٌیذ.

5

ثعذ از ٍرٍد ،در صفحِ اصلی " سبهبًِ یبدگیری الکشرًٍیکی " گسیٌِّبیی ثِ ضرح زیر هطبّذُ هی ضَد.

 .3.5دسشرسی سریع ثِ دیبمّب

 .6.5اعالم سکبلیف ،هیبى سرم ٍ ...

6

 .2.5هطبّذُ لیسز درٍس خَد

 .5.5لیسز کبرثراى حبضر در سبیز

 .1.5دسشرسی سریعسر ثِ درٍس

 .4.5ارسجبط ثب هرکس

صفحِ هرثَط ثِ ّر درس ثِ صَرر زیر اسز "ثِ طَر هثبل درس ریبضی عوَهی"

 .3.6فبیلّبی ثبرگساری ضذُ ٍ
فعبلیز ّبی جذیذ در درس

ٍ .2.6رٍد ثِ کالس آًالیي ،کَئیس ٍ
سوریٌبر

 .5.4لیسز افراد ضرکز کٌٌذُ در درس جْز
ارسجبط ثب داًطجَیبى ٍ اسشبد

 .1.6طرح ّفشگی درٍس :جْز داًلَد فبیل،
ارسجبط ثب کالس ٍ ...

 .44جذیذسریي اخجبر درس ٍ ثحث ٍ گفشگَ در
راثطِ ثِ درس

7

جْز ٍرٍد ثِ کالس آًالیي رٍی ( Adobe Connectکالس آًالیي) درس کلیک کٌیذ.

8

در صفحِ جذیذ ثبز ضذُ رٍی گسیٌِ "  " Join Meetingکلیک کٌیذ.

9

در صفحِ جذیذ ثبز ضذُ لیسشی از ثخصّبی هْن کالس آًالیي را هطبّذُ هیکٌیذ.

13
در ایي قسوز هیسَاًیذ ثب اًشخبة گسیٌِ "  " Raise Handاز اسشبد اجبزُ ثگیریذ.

12
ثبرگ اری ضذُ درٍس ٍ سخشِ کالس
فبیلّبی ر

11
9

در ایي ثبکس هیسَاًیذ لیسز داًطجَیبى ٍ اسشبد حبضر در کالس را هطبّذُ ًوبییذ.

10
14

در ایي هیسَاًیذ ثِ صَرر چز سَاالر خَد را از اسشبد ثذرسیذ ٍ ثب ثقیِ داًطجَیبى در ارسجبط ثبضیذ.

جْز رفع هطکل چز فبرسی در کالس آًالیي ،در صفحِ ٍرٍد ثِ سبهبًِ در قسوز "راٌّوب ٍ ًرم افسارّبی هَرد ًیبز "« ،راٌّوبی سبیخ فبرسی در آدٍة کبًکز
ثِ ّوراُ ًرمافسار هَرد ًیبز را داًلَد کٌیذ .دس از ًصت ًرمافسار ،فبیل آهَزش هرثَطِ را هطبلعِ ًوبییذ.
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ارسجبط ثب ثخص دطشیجبى فٌی هرکس

اسشفبدُ از ثبکس "دطشیجبى فٌی "،

اسشفبدُ از سبهبًِ سیکز ٍ

ارسبل دیبم درLMS

ارسبل دیبم ثِ دطشیجبى فٌی

اسشفبدُ از ست "ارسبل دیبم "
در صفحِ ٍرٍدی LMS

در صَرر ثرٍز ّر هطکل ثرای ثرقراری سوبس ثب ثخص فٌی هرکس از طریق ضوبرُ سلفي "  " 013-33690179اقذام ًوبییذ.

