
مناسب جهت ارائه در کلاس های آنلاین )یا   PDFچگونه فایل پاورپوینت را به فایل

 جلسات دفاع از پایان نامه یا سمینار( تبدیل کنیم؟

بارگذاری  PDF )آنلاین( تمام فایلها به صورتکه لازم است در سامانه تعاملی هم زمان موسوم به کلاس برخط زنده  از آنجایی
ذخیره سازی نشده باشد به هنگام  PDF شوند، مشاهده گردیده است که اگر فایل پاورپوینت موردنظر به درستی به فرمت

ارائه در کلاس با حرکت اشارگر ماوس متن زیر آن گاهاً ناپدید می شود. لذا در آموزش زیر شیوه صحیح ذخیره سازی به 
 .برای حل این مشکل آورده شده است PDF رتصو

 :”pdf“ تبدیل و ذخیره سازی فایل پاورپوینت به فرمتمراحل 

را انتخاب کنید. )مانند  "save as" مراجعه و سپس گزینه ”File“ فایل پاور پوینت را در محیط برنامه باز نموده به تب -۱
 شکل زیر(

 

  

 را بصورت پی دی اف ذخیره کنید.فایل و را مشخص  نظرمورد  Pdf محل ذخیره فایل  -۲
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اتید و اسآیا دانشگاه خدمات کامپیوتری برای رفع مشکل سخت افزاری یا نرم افزاری 

 دانشجویان را دارد؟

لفن و لیست آنها به همراه شماره ت شدهدر این خصوص از افراد مجرب و متخصص کامپیوتر استفاده  چنین خدماتیبرای ، بلی
آنکال پاسخ گو هستند. در صورت نیاز تماس گرفته و مشکلات و آنها در سایت مجازی دانشگاه گذاشته شده است و بطور 

 ایرادات سیستم خود را بطور حضوری و غیرحضوری )مجازی( برطرف نمایند.

از  کمکی  pdfبطور فیلم آموزشی، راهنما و فایل های  خدمات دانشگاه عمدتاً در مسائل آموزشی و ارائه آن هاهمچنین 
 .محقق اردبیلی در دسترس می باشدمجازی دانشگاه طریق سامانه 

 

 چگونه میکروفن را در کلاس آنلاین تنظیم کنیم؟

 ”Global Settings“ ابتدا وارد کلاس شده و پس از باز شدن کامل پنجره ، وسط صفحه کلیک راست نموده و گزینه -۱

 .زیر انتخاب کنیدرا مطابق تصویر 

 

  

 .در پنجره باز شده آیکن میکروفن را انتخاب کرده و از منوی باز شونده )کشویی( درایور کارت صدا را انتخاب نمایید -۲
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 .اگر درایور کارت موردنظر موجود نبود کارت صدا نصب نشده است :توجه

مان صحبت کنید تا صدای مناسب توسط ولوم مشخص مطابق تصویر زیر دستگیره ولوم را عقب و جلو برده و بطور همز -۳
 .گردد

 

  

 را در کلاس های آنلاین برطرف کنم؟’ ی‘چگونه مشکل نمایش کلمات دارای حرف 

، نمایش کلمات و  ”Sans“ های خانوادهبه دلیل استفاده از فونت  (LMS) در نسخه جدید سامانه یادگیری الکترونیکی
دچار اختلال و به هم ریختگی در برخی از رایانه های دانشجویان گرامی شده است. لذا به منظور ” ی“اسم های حاوی حرف 

 :برطرف کردن مشکل مذکور مراحل زبر را دنبال نمایید

 .ا از حالت فشرده خارج کنیدو آن ر دانلود نمودهدانشگاه نرم افزار کیبورد فارسی را از سایت  -۱

 .را اجرا و نصب کنید ”setup.exe“  وارد پوشه نرم افزار شده و فایل -۲

 کیبورد ”FA“  پس ار نصب در قسمت زبان در نوار ابزار ویندوز در حالت فارسی علاوه بر کیبورد فارسی با عنوان -۳

“nikannetwork” اضافه می گردد. 

 .را انتخاب کنید ”nikannetwork“ سامانه آوزش مجازی کیبورددر هنگام نیاز به تایپ در 

http://iranian.ac.ir/faqs/130110/


 در کلاس آنلاین کار نمی کند؟  ”Chrome“چرا میکروفون و دوربین در مرورگر

 ”Adobe Connect“ فرض درمیکروفون و دوربین بطور پیش  ”Google Chrome“ در نسخه های جدید مرورگر

 .کار نمی کند. لذا به منظور فعال کردن آنها مراحل زیر را دنبال نمایید

کلیک نموده و قسمت   ”Google Chrome“ مرورگر not secureدر صفحه ابتدایی ورود به سامانه از در قسمت  -۱
 .کنید allowلش را ف

 

 ”Unsandboxed plugins access“ موجود به گزینهرا انتخاب کرده و در صفحه  Site settingsزینه گاکنون  -۲

 .را کلیک نمایید  ”Allow“گزینه)مطابق تصویر( در کلیک کنید تا 
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به جای پخش شدن دانلود می   ”Chrome“چرا فایلهای محتوای الکترونیکی در مرورگر

 گردد؟

فایلهای فلش بصورت پیش فرض پخش و اجرا نمی گردد و در عوض  ”Google Chrome“ مرورگردر نسخه های جدید 
مرورگر ابتدا آنها را دانلود و سپس در صورت نیاز کاربر اقدام به اجرا آن می نماید. لذا به منظور غیر فعال کردن این گزینه 

 .مراحل زیر را دنبال نمایید

نموده و مطابق تصویر زیر با کلیک روی آیکن تنظیمات وارد بخش تنظیمات را باز   ”Google Chrome“ مرورگر -۱
 .مرورگر شوید
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)مطابق تصویر( کلیک کنید تا وارد  ”Show advanced settings“ اکنون به انتهای صفحه مراجعه و روی گزینه -۲
 .بخش تنظیمات پیشرفته گردید

 

 .را انتخاب کنید ”Content settings“ گزینه ”Privacy“ پس از انجام مراحل فوق در بخش -۳
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را انتخاب کرده  ”Allow sites to run Flash“ گزینه ”Flash“ در پنجره باز شده )مطابق تصویر( در زیر مجموعه -۴
 .کلیک کنید ”Done“ و نهایتا روی گزینه

 

 ۱۳۳۱شهریور  ۴تاریخ انتشار: 
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 چه کار کنم تا نام و نام خانوادگی من با اکانت عمومی در کلاس دیده شود؟

برای اینکه نام و نام خانوادگی شما در کلاس وقتی از اکانت عمومی استفاده می کنید دیده شود می بایست ابتدا در کلاس  -۱
را   ”Edit my info…“  کلیک کرده و سپس ”Pod Options“ د و مانند شکل زیر روی قسمتمجازی وارد شوی

 .انتخاب نمایید

 

اکنون در کادر باز شده )مطابق تصویر زیر( نام و نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید. این تغییر نام تا آخر کلاس ثابت  -۲
 .است
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 میکروفون ورودی صدای کیفیت تنظیم 

 
 .را انتخاب کنید و ادامه دهید Audio Setup Wizard یگزینه meeting از منوی 
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 ?! نیست مناسب استاد صدای کیفیت 

دلیل صدای اضافی برگشت صدای شما به میکروفون لپ تاپ دانشجویان است. 
ولی یا دانشجو میکروفون را قطع کند. یا با هد تاپهای جدید این مشکل رو ندارند. لپ

 .ست یا هدفون به کلاس وارد شوند

 

 صدا شدن وصل و قطع 

به دلیل رایگان شدن بسیاری از خدمات آموزشی قطعی اینترنت و قطعی صدا. این روزها 
در بستر اینترنت و همچنین تعطیلی بسیاری از دانشگاهها و مدارس، مصرف اینترنت به 
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شدت افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل با قطعی مکرر اینترنت خانگی مواجه 
ی صدا اگر احتمالا قطع. باشد همین تواندهستیم. لذا یکی از دلایل اصلی قطعی صدا می

دلیل فنی داشته باشد حتما توسط مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی به اطلاع خواهد 
 .رسید

 

 
 

 

 ویژه اساتید

 

  started yet not has Meeting Theخطای- 

 .نیست رخ میدهد Host این خطا به دلیل اینکه نقش استاد

 نیست فعال کلاس لینک- 

 .هنوز بازه زمانی تعریف شده کلاس آغاز نشده است

 

 دارند استاد تایید به نیاز کلاس به ورود برای دانشجویان 

کاربران کلاس مجاز به رویت کلاس هستند اما مجاز به ورود به کلاس نیستند. برای 
ا ر "کلاس افزودن کاربران مجاز به"تیک  "ایجاد کلاس"رفع این مشکل در پنجره 

 .فعال نمایید

  Screen My Shareگزینه از غیر به کند می کار درست سیستم امکانات تمام

 استفاده  Google Cromeترجیحا از  .بیتی است ۴۴نصب شده  Mozila Firefox نسخه
 شود. 
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 جدید کلاس ایجاد خطای- 

 دهد. ین خطا به علت همنامی کلاس با یک کلاس دیگر که قبلا تعریف شده رخ میا
 .نام کلاس را تغییر دهید و مجدد کلاس را ایجاد کنید 
 

  Found Not Connect Adobeخطای- 

 .کنید و دوباره کلاس را ایجاد نماییدبرای رفع این خطا کلاس ایجاد شده را حذف 
 
 

  Document Shareقسمت از فایل بارگذاری خطای- 

 گلیسی تغییر دهید و از اگر نام فایل به حروف فارسی ست، آن را به حروف ان
 .و ؟ و... استفاده نشود _و  "علامت های 

 
 شویم؟مواجه می  Converting Errorبا خطایشود های سنگین آپلود نمی شوند و یا هنگامی که آپلود تمام میایل فچرا 

 
 ،؟ -، "_های ها از علامتها باید حروف انگلیسی باشد و در نام گذاری فایلنام فایل

 .استفاده نشده باشد "... .

 

 

چگونه می توانم اطمینان حاصل کنم نرم افزارهای لازم برای استفاده از 

 سامانه یادگیری مجازی به درستی روی سیستم من نصب شده است؟

 یافزار نرم و افزاری سخت امکانات حداقل بایست می سامانه قبل از استفاده از این
 :گردد فراهم کاربران توسط زیر
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 ۲ یا بالاتر با حداقل ”Windows XP“ یک رایانه مجهز به سیستم عامل -１
 (RAM) گیگا بایت حافظه

یک عدد هدست با کیفیت مناسب )استفاده از میکروفن و اسپیکر به دلیل  -۲
 امکان ایجاد اعوجاج و برگشت صدا در کلاس ترجیحا مورد تایید نمی باشد.(

و ترجیحا با توجه به قرار  kbps ۲۵۴ اتصال به اینترنت با حداقل سرعت -۳
پیشنهاد می گردد از اینترنت شرکت  گیری سامانه برروی بستر مخابراتی

 .مخابرات استفاده گردد

 Mozila“ و ”Google Chrome“  نصب آخرین نسخه مرورگرهای -۴

Firefox”. 
 بر روی رایانه ”Adobe Connet“ نصب آخرین نسخه نرم افزار -۵

  بر روی رایانه ”Adobe Flash Player“ نصب آخرین نسخه نرم افزار -۴

لاس در کاستفاده از چت فارسی  منظور به –ر کیبورد فارسی نصب نرم افزا -۱
 مجازی استاد و طرح پرسش و پاسخ 

  (به سایت مجازی دانشگاه مراجعه نمایید جهت دانلود)

در سامانه یادگیری الکترونیکی وقتی از کلاس های ضبط شده استفاده 

 می نمایم صدا با تصویر هم زمان نیست. علت چیست؟

ارسال اطلاعات مربوط به صدا و تصویر هنگام بازپخش کلاس در سامانه مذکور مستقل از یکدیگر 
و بعد از  (pause) ند چنانچه این مشکل را مشاهده نمودید نمایش کلاس را متوقفهست

 .نمایید (play) اجرا را نمایش مجددا ثانیه ۲۲ حدود

 .بگیرید نظر در ثانیه ۲۲ در صورت عدم اصلاح مجددا فرآیند بالا را اجرا اما زمان توقف را بیشتر از
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چگونه می توان با استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت های مجهز 

 به سیستم عامل اندروید به کلاسهای آنلاین متصل شد؟

جهت اتصال به کلاسهای آنلاین از طریق گوشی های هوشمند و یا تبلت های مجهز به سیستم 
 ”Adobe Flash Player“  و  ”Adobe Connect“ دروید می بایست دو نرم افزار جانبیعامل ان

 .را روی دستگاه خود دانلود و نصب نمایید

فت نرم افزار دریا  به منظور سهولت دسترسی شما دانشجویان گرامی این دو نرم افزار در بخش
قرار داده شده سایت معاونت آموزشی زیر پورتال مرکز آموزش های مجازی دانشگاه  های جانبی

 .است

چرا هنگام ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی خطای محدودیت 

 حداکثر دسترسی ظاهر می گردد؟

ه کاربر چندین بار شناسه کاربری و یا رمز عبور خود را اشتباه وارد سیستم نماید هنگامی ک
 .چنین خطایی را مطابق تصویر زیر به کاربر نمایش می دهد (LMS) سامانه یادگیری مجازی

برای رفع این خطا اول از همه سعی نمایید مشخصات دسترسی خود را بدون خطا وارد نمایید مثلا 
صفحه کلید شما به فارسی تنظیم شده است امکان چنین خطایی وجود دارد و می بایست اگر زبان 

 .قبل از درج شناسه کاربری و یا رمز عبور زبان صفحه کلید را انگلیسی کنید

اینترنت را تغییر داده بطوریکه سامانه مذکور  IP دوم می توانید با خاموش و روشن کردن مودم خود
شته و در صورت درست وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور می توانید شما را فرد دیگری انگا

 .نمایید ”Login“ بدون مشاهده خطای فوق الذکر
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