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 ( پژوهاندانشی )ویژه اهنمای کاربرانر

 ورود به سامانه  -1

شود که پس از وارد کردن نام  ای مشابه شکل زیر ظاهر میبا وارد کردن لینک مربوط به مدیریت در مرورگر صفحه

 توان وارد سامانه شد. ی عبور میکاربری و کلمه

 

 ی ورود به سامانهصفحه:  1شکل  

گردد که در قسمت باال و سمت چپ آن نام کاربر  کاربر ظاهر می  برای  2شکل  ای مطابق با  صفحهبا ورود به سامانه،  

نوشته شده است. برای خارج شدن از سامانه و همچنین انجام برخی از تنظیمات مربوط به پروفایل بایستی بر روی این  

 قسمت کلیک شود.  

یشتر موردنیاز کاربر  هایی که ببخش، برای  مشخص شده است   "دسترسی سریع "در قسمت میانی صفحه که با عنوان  

 تر صورت پذیرد. ها سریعتا دسترسی به آن ه شده های میانبر قرار دادهستند لینک 

موردنظر آورده    پژوهدانشهای مربوط به  ها و همچنین کالسطالعیهدر بخش پایین صفحه نیز گزارش کلی از وضعیت ا

 شده است.

های مختلف سامانه مورد استفاده قرار  ای دسترسی به بخشی سمت راست موارد مختلفی موجود دارد که بردر حاشیه

 گیرد. در ادامه جزئیات مربوط به هرکدام از این موارد آورده شده است. می
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 : نمای کلی سامانه 2شکل  

 های مختلف سامانه بخش -2

راست آن، مواردی وجود دارد که از آن برای  ی سمت تر اشاره شد پس از ورود به سامانه و در حاشیههمانطورکه پیش

 شود.های مختلف سامانه استفاده میدسترسی به بخش

 داشبورد  -1-2

 کند که در آن اطالعات کلی از وضعیت سامانه آورده شده است. کاربر بخش داشبورد را مشاهده می ، در ابتدای ورود

 های مجازیاتاق بندیزمان فهرست -2-2

  نمایش داده شده است.   ، مورد نظر  پژوهدانش  هایشود که در آن لیست کالساز میای ببخش صفحهبا انتخاب این  

ی زمانی موردنظر قرار داشته باشد و استاد  درصورتی که کالسی در بازه  را مشاهده کرد.  3شکل  توان  عنوان مثال میبه

پژوه با انتخاب  "ورود به کالس" برای کالس موردنظر فعال خواهد بود که دانشی  کالس را ایجاد کرده باشد، گزینه

 تواند وارد کالس شود. ه یماین گزین
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 های مجازی من : فهرست اتاق3شکل  

در هنگام ورود در مورد دسترسی به  .  شودباز می  4شکل    طابقای مصفحه  "ورود به کالس"ی  گزینهپس از انتخاب  

ی  شود. در این شکل بایستی بر روی گزینهظاهر می  4شکل    مانندای  شود و پنجرهمیکروفون و وبکم از کاربر سوال می

“Allow”  کالس  کشد تا مرورگر تنظیمات الزم را انجام دهد و سپس  کلیک شود. پس از آن مدت زمان اندکی طول می

 . شودایجاد می 5شکل مانند 

 

 : اجازه دسترسی به میکروفون4شکل  
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 : کالس مجازی سامانه فراروم 5شکل  

 

ی  گزینهکافی است مانند  پس از کلیک بر روی سه نقطه که در سمت چپ باالی صفحه قرار دارد  برای خروج از کالس  

 کلیک شود.   "خروج"

 

 : خروج از کالس 6شکل  
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