راهنمای سریع نحوه ورود به کالسهای مجازی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

قابل توجه اساتید محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی
خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید:
 -1برنامه کالسی شما در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز ویرایش شده است؛ برای مشاهده لینکهای
بارگزاری شده وارد  SESSشوید ،بر روی نام درس موردنظر خود در نیمسال مربوطه کلیک نمایید

 -2سپس در صفحه مربوط به درس بر روی لینک لیست کالسهای مجازی کلیک نمایید تا لیست لینکها و کالسهای
فعال درس موردنظر را مشاهده نمایید.
در صورتی که در برنامه کالسی آپلودشده مشکلی وجود دارد لطفا با کارشناس مسؤل برگزاری کالسها تماس
بگیرید تا در صورت نیاز برنامه کالسی اصالح شود.

در صفحه بعد شما می توانید به لینکهای ضبط شده و فایلهای آفالین کالسهای برگزارشده دسترسی داشته
باشید.
تاکید میشود که نحوه دسترسی به لینکهای ضبط شده کالسهای برگزار شده از طریق همین صفحه
میباشد.

نحوه ورود به کالس
قبل از شروع کالسها از اینکه سیستم شما امکان اتصال به سرور کالسها را دارد مطمئن شوید .برای اینکار الزم
است تا تست کامل سیستم ) (Meeting Testرا ترجیحا  03دقیقه قبل از هر کالس اجرا نمایید تا اگر سیستم شما
مشکلی داشته باشد متوجه مشکل آن بشوید.

چهار تست بر روی سیستم شما انجام می شود که هر کدام از این تستها مورد مشخصی را چک
میکنند( .برای اطالعات بیشتر فایل راهنما را مطالعه نمایید)
در روز برگزاری کالس وارد سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شوید ،بر روی لینک ورود کلیک نمایید ،اگر
سیستم خود را قبال چک کرده باشید و مشکلی نداشته باشید وارد کالس خواهید شد.

 -0ارتباط دانشجویان با اساتید
توجه داشته باشید که راه استاندارد و مورد تایید دانشکده جهت ارتباط دانشجویان با اساتید ارسال پیام از
طریق سیستم آموزشی میباشد ،و دانشجو به هیچ عنوان مجاز به مراجعه حضوری ،تماس با
تلفن همراه ،مکاتبه با  E-mailشخصی استاد و استفاده از دیگر راههای ارتباطی نمیباشد.
با توجه به اینکه ایشان از این پس باید از طریق  SESSبا اساتید مکاتبه نمایند خواهشمند است به تناسب
نیاز علمی دانشجویان پاسخگوی سواالت علمی دانشجویان که از طریق  SESSبرای شما ارسال
میشود ،باشید .الزم به ذکر است یکی از موارد مهم در ارزشیابی اساتید در سیستمهای آنالین،
پاسخگویی برخط ایشان میباشد.
میتوانید با داشتن  IDکارشناس یا کاربر موردنظرتان از طریق قسمت پیامها و با واردکردن  IDشخص مورد
نظرتان با ایشان مکاتبه نمایید.
در خاتمه از همه کاربران محترم (اساتید و دانشجویان) خواهشمندیم که نرمافزارهای موردنیاز را بر روی سیستم
خود نصب شده داشته باشند و مشکالت احتمالی را به مسؤلین ذیصالح و کارشناسان مربوطه اطالع دهند تا در
اسرع وقت و در صورت امکان رفع شوند.
از همراهی شما کمال تشکر به عمل میآید.
نرم افزارهای مورد نیاز:
-1
-2
-0
-4
-5

فلش پلیر مخصوص اینترنت اکسپلورر
فلش پلیر مخصوص سایر مرورگرها
( Adobe Connect Add-inنصب این مورد برای دانشجویان ،اختیاری و توصیه شده است)
نرم افزار و راهنما برای رفع مشکل تایپ حرف "ی" در کالسها
لینک تست کامل نرم افزار
امید است با مطالعه فایلهای راهنما (به زودی به روزرسانی خواهند شد) و شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی
کمترین مشکل را در کاربری از سامانه های آموزشی آنالین دانشگاه داشته باشید.
(اساتیدی که قبال در دانشکده آموزشهای الکترونیکی تدریس نداشتهاند ،الزم است تا قبل از اولین جلسه تدریس
برای آشنایی با نحوه کار با سیستمهای آموزشی آنالین ،به واحد راهبری این سیستمها مراجعه نمایند)
راههای تماس با واحد راهبری سیستمهای آموزشی آنالین:
موبایل کاری39187085192 :
پست الکترونیکیclass@vus.ir :
با تشکر
واحد انفورماتیک و محتوای دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز

