((اطالعیه شماره  6واحد انفورماتیک در خصوص برگزاری کالسهای مجازی))
((بصورت آنالین))

در خصوص برگزاری کالسهای آموزش مجازی بصورت آنالین ،جهت افزایش شفافیت و کارایی تغییرات اساسی در
سامانه آموزش مجازی صورت گرفته است .در این خصوص توضیحات ذیل ارایه میگردد:

 )1برای هر استاد یک پروفایل اختصاصی ساخته شده است .در واقع هر استاد یک کالس مجازی مختص به خودش
را دارد و تمامی کالسهای ایشان در آن کالس تشکیل میشود .جهت تسهیل دسترسی اساتید و دانشجویان در
سایت دانشگاه (سامانه آموزش مجازی) لینک کالس مجازی اختصاصی همه اساتید به تفکیک دانشکده و گروه
قرار گرفته است .این مهم چند مزیت دارد:

)1-1

هر استادی یوزر و پسورد خاص خودش را دارد .برای هر شخص یک پسورد موقت ساخته میشود و شخص
بالفاصله در اولین ورود به کالس باید نسبت به تغییر آن اقدام نماید.

)2-1

هیچ شخصی نمیتواند وارد کالس اختصاصی شخص دیگری شود.

)3-1

تمامی لینکهای ضبط شده توسط هر استاد فقط توسط خودش قابل رویت است .لذا هیچ گونه نگرانی در
این خصوص که فایلهای آپلود شده یا ضبط شده ممکن است اشتباهاً توسط شخص دیگری پاک شوند
وجود ندارد.

)4-1

برای برگزاری کالس فقط کافیست به دانشجو اطالع داده شود که مثال دوشنبه ساعت  10کالس مجازی
ریاضی  1تشکیل خواهد شد در اینصورت دانشجو مطابق پیوست شماره  1با ورود به سایت دانشگاه (سامانه
آموزش مجازی) و کلیک بر روی لینک کالس اختصاصی آن استاد به راحتی وارد کالس میشود( .در واقع
چون همه کالسهای استاد در یک کالس اختصاصی تشکیل میشود دانشجو دیگر مطابق برنامه گلستان
نیازی نیست دقت کند که مثالً کالس ریاضی  1قبال چه روزی و در کدام کالس تشکیل میشد و )...

)5-1

لینک کالسهای قدیمی همچنان برقرار بوده ولی خود کالس غیر فعال میباشد تا امکان دسترسی دانشجو
به کالسهایی که قبآل ضبط شده فراهم گردد.

 )2اکیداً توصیه میشود که هر شخص از فایل کالسهای ضبط شده خود حتماً مطابق پیوست شماره  2فایل
پشتیبان 1تهیه و در کامپیوتر خود نگهداری نماید.
با آرزوی موفقیت
واحد انفورماتیک دانشگاه صنعتی بهبهان
1399/1/26
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پیوست شماره 1
((طریقه ورود به کالس آنالین))
طریق ورود استاد به کالس آنالین اختصاصی
 )1از طریق سایت دانشگاه وارد صفحه کالسهای مجازی دانشکده/گروه خود شوید و بر روی لینک ورود به کالس خود
کلیک نمایید.

 )2در صفحه ورود به سامانه یوزر ورود به سامانه نوشته شده است .کافی است آن را در قسمت مربوطه کپی نمایید .به محض
ورود به سامانه باید پسورد را تغییر نمایید( .پسورد برای ورود اول توسط واحد انفورماتیک در اختیار شما قرار میگیرد)

 )3به محض ورود نسبت به تغییر پسورد خود اقدام نمایید

طریق ورود دانشجو به کالس آنالین اختصاصی
 )1از طریق سایت دانشگاه وارد صفحه کالس مجازی دانشکده/گروه استاد خود شوید و بر روی لینک ورود به کالس کلیک
نمایید.

 )2در صفحه ورود به سامانه یوزر و پسورد ورود به سامانه را وارد نمایید(یوزر شماره دانشجویی و پسورد کد ملی)-توجه
نمایید در صورت وجود اشکال در ورود به سامانه بصورت مهمان نیز میتوانید وارد سامانه شوید فقط به این نکته توجه
ویژه کنید که حتما با اسم و فامیل درست خود وارد شوید تا برای حضور و غیاب مشکلی پیش نیاید)

پیوست شماره 2
((طریقه تهیه فایل پشتیبان از کالسهای ضبط شده آنالین))
برای گرفتن فایل پشتیبان 2از کالسهای ضبط شده آنالین بصورت زیر عمل نمایید:

 )1مطابق شکل وارد قسمت تنظیمات شوید.

 )2مطابق شکل با انتخاب فایل مد نظر گزینه  Make Offlineرا انتخاب نمایید.
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 )3در پنجره نشان داده شده کیفیت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 )4مسیر مد نظر خود را برای ذخیره فایل انتخاب نمایید.

الزم به ذکر است برای ذخیره فایل کالس یکبار روند کالس از ابتدا تا انتها اجرا شده و امکان دانلود سریع فایل وجود
ندارد .لذا چنانچه فایل تصویری کالس مورد نظر مد نظرتان میباشد پیشنهاد میشود در حین برگزاری کالس از نرم
افزارهای دیگر معرفی شده برای ضبط تصویر دسکتاپ مانند  anyMP4و  Camtasiaاستفاده نمایید.

