هب انم خداوند جان و خرد
راهنماي ورود به سامانه آموزش مجازي ()Adobe Connect
ضمن رتبیک به مناسبت آغاز سال تحصییل جدید از اینکه دانشگاه دولتیییکاشمر رایجهت ادامه ی تحصیالت خود انتخاب نموده اید،
بسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوشیآمد یم گوییم.ی ی
ی

لطفای جهت ورودیبهیسامانهیآموزشیمجازییحتما طبق توضیحات زیر اقدام بفرمائید ...ی
ی
 http://kashmar.ac.irی
ی
 )1ابتدا به لينک(آدرس باال-سایت باال) مراجعه نماييد ،سپس (مطابق عکس زیر) وارد سامانه آموزش و آزمون مجازی شوید.

 )2در صفحه باز شده ابتدا اطالعیه نوشته شده که مخصوص شما یم باشد را مطالعه نمایید.

ی
مشکالت که سایر دانشجویان مواجه شده اند به این قسمت مراجعه نمایید.
 )3جهت مشاهده سواالت و پاسخ ها و

گیی (دانلود) و مطالعه نمایید.
 )4در صفحه باز شده فایل سواالت را بار ر

ی
آموزش استفاده از سامانه آموزش مجازی به این قسمت مراجعه نمایید.
 )5جهت مشاهده فیلم های

 )6و سپس به این قسمت مراجعه نمایید:

1

تذکر:یدانشجوییگرایمیمطالعهیراهنمایینصبینرمیافزا یریویورودیبهیکالسیبرعهدهیشمایبودهیوی
دریصورتیوجودیهرگونهیمشکلیبهینزدیکبینیمرکزیرایانهیدریمحلیسکونتیخودیمراجعهیوییایبای
متخصصیرایانهیمشورتینمایید ی .ی

(از هرگونه تماس با دانشگاه در این زمینه خودداری نمایید).

گیی {دانلود} نمایید:
 )7تمایم نرم افزار های مورد نیاز شما در این قسمت قرار داده شده است( :در صورت نیاز بار ر

تذکر:یدانشجوییگرایمینصبینرمیافزارهاییموردینیا یزیبرعهدهیشمایبودهیویدری
صورتیوجودیهرگونهیمشکلیبهینزدیکبینیمرکزیرایانهیدریمحلیسکونتیخودی
مراجعهیوییایبایمتخصصیرایانهیمشورتینمایید.ی ی

(از هرگونه تماس با دانشگاه در این زمینه خودداری نمایید).
 )8جهت ورود به کالسها به این قسمت مراجعه نمایید:

 )9در صفحه باز شده یم توانید لیست کالسها را مشاهده نمایید – با توجه به رسعت ی
اینینت خود منتظر بمانید تا قسمت های
مشخص شده در عکس کامال باز گردند.

لطفا تا بارگزاري كل صفحه و پديدار شدن كادر جستجو و شماره
صفحه صبر نموده و از رفرش نمودن صفحه خودداري نماييد.

ی
قسمت از نام درس یا نام استاد را در کادر جستجو تایپ نمایید:
 )10جهت سهولت در پیدا کردن کالس مورد نظر یم توانید

تذکر:یجهتیاطالعیازینامیدرسیویشمارهیگرویهیکهیدریآنیقراریداریدیبهیپرتالیپویای
مراجعهینمایی ید،یدریصورتیثبتیانتخابیواحدیشمایلیستیدروسیدریمنویی
ی
آموزش>یتاییدیهیقابلیمشاهدهییمیباشد.ی ی

کت لینک ))) را انتخاب نمایید:
 )11بعد از مشخص شدن کالس مورد نظر گزینه ((( ی

 )12بعد از مشاهده پیام ظاهر شده (((  ))) OKرا انتخاب نمایید:

 )13سپس نرم افزار  Adobe Connectرا باز نمایید و در قسمت مشخص شده آدرس را  Pasteنمایید:

 )14سپس گزینه ادامه ()continueرا انتخاب نمایید:

 )15ب ا ا ااا توج ا ا ااه ب ا ا ااه رسع ا ا اات ی
اینین ا ا ا یات ک ا ا ااه داری ا ا ااد منتظ ا ا اار بمانی ا ا ااد ت ا ا ااا ب ا ا ااه ص ا ا اافحه زی ا ا اار وارد ش ا ا ااوید در قس ا ا اامت  Usernameشا ا ا اماره
دانشجوت و در قسمت  passwordکد میل را وارد نمایید:
ی

تذکر خییل مهم:
اطالعیه هاي ثبت نام را دنبال و از مراجعه به دانشگاه جدا و اکیدا خودداري کنید.
اداره ي پذیرش و ثبت نام یمرکزیآموزشیعایلیکاشمر

