
 ويژه دانشجويان ELEARNسامانه گام به گام  راهنمای

 از طريق ELEARN كالس الزم برای ورود و شركت دردانلود و نصب نرم افزارها و افزونه های 

  https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101لينك  

 برای كامپيوتر و لب تابنرم افزارهای مورد نياز  -الف

 
 نرم افزارهای مورد نياز برای تبلت و تلفن همراه -ب

 

 

1شكل  

 

2شكل  

 

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101


 https://elearn.ut.ac.irاز طريق لينك  ELEARNورود به سامانه 

 ( 3شکل)مطابق از طريق نام كاربری و رمز عبور دانشگاهي،  ELEARNورود به سامانه  -1

 

 ورود به درس از قسمت ميزكار -2

 (3)شکل وارد خواهيد شد. ELEARNبا زدن كليد ورود، به صفحه خود در سامانه  -3

 

 مي كه را درسي ،من درسهایو سپس كليك روی  ،ای كركره منوی راست صفحه با كليك روی قسمت در -4

 .شويدكالس درس  وارد در آن شركت كنيد انتخاب و سپس خواهيد

 

3شكل  

 

5شكل  

 

4شكل  

 

6شكل  

 



 شركت با فرض اينکه از زمان تشکيل كالس يك درس، از طريق تقويم آموزشي مطلع هستيم گام به گام مراحل

مشاهده مي  در كالس های الکترونيکي را طي مي نماييم. با ورود به سامانه و درس مورد نظر لينکي با عالمت

به كالس جدولي  كه نشان دهنده ورود به جلسه كالس های درسي است در اين صفحه عالوه بر امکان ورود دكني

ما قرار گرفته شتصويری و فايل صوتي در اختيار -فرمت آنالين ، فيلم صوتي3حاوی جلسات برگزار شده در 

 .است

 
م تقوي الس طبق ساعت اعالم شده درلينك ورود به كالس نيم ساعت قبل و بعد از شروع ك دتوجه داشته باشي

 .شد آموزشي برای كليه كاربران نمايان خواهد

  .و شركت در كالس زنده ،مي باشد كليك بر روی لينك كالس كه آيکون آن -5

 مي توانيد وارد كالس شويد: )در مرحله الف( افزارهای الزم نرم اجرای و نصب از بعد

 كليك نماييد. Not nowبا پيام شکل زير مواجه شديد، روی گزينه  Mozilla Firefoxاگر پس از ورود به مرورگر 

 



پس از ظاهر شدن  ، وRun Adobe Flashاگر پس از ورود با خطای شکل زير مواجه شديد، روی گزينه  -

 نماييد. كليك Allowصفحه پيام روی 

 

روی گزينه  2پس از ظاهر شدن صفحه پيام در مرحله ، و1و يا با خطای شکل زير مواجه شديد، به ترتيب مرحله

Allow نماييد. كليك 

 

 را در ليست افراد حاضر مشاهده خواهيد كرد. مطابق شکل زير نام خود پس از ورود به محيط كالس -
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استفاده نمايد  وب كمدر صورتي كه استاد از  videoپنجره را مشاهده مي كنيم ، پنجره ،4پس از ورود به محيط كالس 

 .ددر اين قسمت تصوير آن را مشاهده مي كني

، و نام خود را مي توانيد در ليست مشاهده افراد حاضر در كالس مي باشدنشان دهنده  كه Attendees listپنجره 

 كنيد.

 د.مي نماييتفاده مي كند را مشاهده ، فايلهای نمايشي و نرم افزارآموزشي خاصي كه استاد اسshareدر پنجره 

 د.و ساير دانشجويان در ارتباط باشيبه صورت نوشتاری با استاد  داين طريق مي تواني كه از chatو پنجره  

نمايش داده مي شوند و دانشجويان درفهرست حاضرين كالس  hostپشتيبان در قسمت  استاد، دستيار و كارشناس

  .مشاهده مي شوند

 

دستکم )يكاف باند پهنای با اينترنت اتصال و مکينتاش، يا ويندوز عامل سيستم با رايانه از بايد كالسدر  شركتبرای 

برای  جلسه مجازیازای هر ويدئوی حاضر در  كيلو بيت در ثانيه به300دستکم  كيلو بيت بر ثانيه برای ارسال و512

مشخصات نمايش  باالی صفحهروی عالمت آنتن درسمت راست  )با كليك كردنطبق شکل زير، .نماييددريافت( استفاده 

 داده مي شود(

 

video 

Attendees list 
share 

host 

chat 



 :كليك و meetingمطابق شکل زير جهت اطمينان از كارت صدا و ميکروفن در اين نرم افزار برروی پنجره 

 (1مرحله.)دانتخاب نمايي را Audio setup wizard گزينه  -1

 (2همرحل) د.كليك كنيnextبر روی گزينه سپس  -2

 (3)مرحله كنيد.تست  play soundدر اين قسمت خروجي صدا توسط دكمه  -3

 

 (4مرحلهشود.) انتخاب م، ميکروفن مورد نظرمرحله بعدی از ميان ميکروفن های شناخته شده توسط سيست -4

صدای ضبط شده از  سپس با پخش كردن دمه ركورد صدای خود را ضبط كنيپس در پنجره بعد توسط دكس -5

 (5مرحلهكنيد. )رد ميکروفن اطمينان حاصل صحت عملک

را تست  و صدای اطراف noiseكنيم تا برنامه كليك  Test silenceگزينه روی و  صفحه بعد سکوت نمودهدر  -6

 (6مرحلهد. )تست به پايان نرسيده تحمل نمايي كند و تا زماني كه

 



 صورت اين به را داريم قرار آن در كه محيطي و صدا تست از حاصله نتايج برنامه بعدی، پنجره به رفتن با -7

 : كند مي اعالم

 

- Microphone Volume ماش ميکروفن صورت اين غير در اشدب 100  به نزديك عددی بايست مي كه 

 .نيست كالس محيط در استفاده برای مناسب

- Silence level بهداريد  قرار آن در كه محيطي يا صورت اين غير در باشد صفر به نزديك عددی بايد كه 

 خود ميکروفن به مربوطه تنظيمات در بايد و است زياد ما ميکروفن Boost اينکه يا نيست آرام كافي اندازه

 .برسانيد حداقل به را آن

 :است انجام قابل تنظيمات ميکروفنزير شکل مطابق ، ويندوز عامل ستميس در -

  زبانه بهوارد شده، و بارفتن  soundتقسم ،ويندوزcontrol panel از خود ميکروفن به مربوط تنظيمات در

Recording نظر،  مورد ميکروفن درboost properties كنيد. كم را 

 (7مرحلهد. )رسانيبعمليات را به پايان  finishكليك روی در انتها با 

 



 بلندگو بايد سبز باشد تا صدای استاد را بشنويد. باالی صفحهطبق شکل زير، پس از ورود به كالس در 

 

تا  كنيد كليكهم اكنون كالس آماده بهره برداری است در صورت تمايل به صحبت در كالس بر روی گزينه 

 ما برای استاد قابل مشاهده شود.شدرخواست 

فن را يکروامکان صحبت از طريق مشکل ميکروفن تغييرمي يابد و  ما بهشپس از تائيد استاد عالمت موجود كنار نام 

را كليك كرده و در صورت اتصال درست  allowو گزينه  د،را انتخاب كني ت عالم برای صحبت ،داشت دخواهي

 د.در كالس صحبت كنيد به سيستم مي تواني ميکروفن

 . دصورت نوشتاری در كالس مطرح نمايياالت خود را از طريق پنجره چت به وس دما مي توانيش -

 

ر ب به طور اختصاصي با ساير افراد در محيط كالس مکاتبه كنيم كافي است موس را دصورتي كه بخواهيدر -

 د.ليك نماييك start private chatهدايت كنيم و بر روی گزينه  attendees listروی نام شخص در پنجره 

 

ر نظ پيام خود را برای شخص مورد دمي شود، مي تواني با انتخاب اين گزينه يك زبانه جديد در پنجره ايجاد -

 .پنجره چت را به صورت عمومي نشان مي دهد everyone. زبانه دارسال نمايي

ر د محيط نرم افزار كالس الکترونيکي امکاناتي از قبيل ارائه سمينار توسط دانشجو را نيز دارا مي باشد كه

كالس تعريف  در محيط presenterصورت نياز، مورد استفاده قرار گيرد . بدين منظور توسط استاد به عنوان 

 مي شود.ما فعال شاری فايل و تخته برای امکان صحبت كردن و به اشتراك گذو  دمي شوي

 



  (8مرحلهد. )رو به پايين را باز كنيفلش  shareبرای به اشتراك گذاری فايل در پنجره  -8

 طبق شکل زير،  Share Document بهتر است برای پرهيز از بروز مشکالت احتمالي در نمايش فايلها در

 استفاده شود. Share My screen( از منوی Desktopشتراك گذاشتن ا)با اجرای مراحل زير و  به 

  
 بجای مرورگر فاير فاكس از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده شود. Share My screenدرصورت اجرا نشدن 

 

 د.خاب كرده و در سيستم بار گذاری كنيفايل مورد نظر جهت ارائه را انت share documentگزينه  با انتخاب -9

 (10و9 مرحله)

كه د، تبديل نمايي pdf يا swfمي بايست فايل خود را به فرمت  ،اری فايلذگرقبل از با د كهجه داشته باشيتو

مي باشد. در صورتي كه فايل  توسط نرم افزارهای معرفي شده در قسمت نرم افزارهای مورد نياز قابل تبديل

در  به همان صورت باشد مي توانيم پاورپوينت انگليسي داشته باشيم و از حروف فارسي در آن استفاده نشده

 يد.اری نمايذمحيط كالس بارگ
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 با فونت فارسي Power Pointرفع مشکل 

 كردن هر گونه فايلي با فونت انگليسي هيچ گونه مشکلي نداريم و بدون Shareابتدا به اين نکته توجه كنيم كه برای 

 كنيم اما در صورتي كه فونت پاورپوينت Share Documentن را آهيچ گونه تبديلي مي توانيم در كالس مجازی 

 آينه ای مواجه مي شويم و تمامي فونت ها وارونه نمايش داده مي شود لذا در اينيك حالت  فارسي باشد در كالس با

اين حالت  را انتخاب كنيم . در  Power Point Picture Presentationگزينه   Save asگزينه   Fileحالت از قسمت 

آن تبديل به  صفحات قبلي در اين است كه تمامي Power Pointداريم كه فرق آن با  Power Pointما يك خروجي 

Picture  شده و بعد ازShare  در كالس بهم نمي خورد و ديگر نيازی به تبديل به فرمتPDF ندارد. 

تاكيد به اين علت است كه اگر هنگام  ،حتما به اين موضوع توجه شود pptxتوجه! فرمت فايل بايد 

Save  كردن فايل به اين فرمت كال فرمت و اسم فايل پاك شود و اسم جديد داده شود بعد ازSave 

 است به همين علت هنگام تغيير نام توجه داشته باشيد كه pptشما داده مي شود  فرمتي كه به

 .نکنيد را پاك pptxفرمت 

 

 

 و شما با افزايش حجم مواجه شديد و زمان مورد نياز برای شتندا را ادر صورتي كه روش اول نتيجه دلخواه را به شم

 تبديل كنيد اما نه به هر روشي، برای تبديل فايل PDFآپلود كردن فايل از حوصله شما خارج بود مي توانيد آن را به 

 Minimumا انتخاب كرده و سپس تيك گزينه ر PDFزينه گ Save asگزينه ،  Fileقسمت  از PDFخود به 

 Size(Publishing Online) را انتخاب كرده و فايل خود را بهPDF يل كنيدتبد. 



 

 

 رد ISOما با زدن تيك گزينه ش PDFتوجه! داشته باشيد در صورتي كه تصاوير موجود در فايل 

 .هم نمي خورد ترجيحا تيك آن را بزنيدب Optionsقسمت 

 

 



 :سواالت متداول

  ر هنگام د PDFي شوند و اين م PDFتبديل به  ها Power Pointعلت اين امر كه گاهي سوال: 

Documents Share ر كالس مجازی ايجاد اختالل مي كند چيست؟د 

ن مشکل را به وجود مي آورند بعد از باز كردن اي Power Pointبرای اينکه بفهميم كدام يك از فايل های  پاسخ:

Power Point ر قسمت دFile ر قسمت دInfo وی گزينه رCheck for Issues ليك كنيد و سپس گزينه كCheck 

Compatibility ا انتخاب نماييد در پنجره باز شده در صورتي كه اساليدهايي وجود داشته باشند كه بعد از تبديل ر

ال در امي كند، لذا بهتر است كه اينگونه فايلها با توجه به نکات ب مشخصبه فرمتهای ديگر ايجاد مشکل مي كند را 

  .وند تا ايجاد اختالل نکنندش Share كالس مجازی

 

 

 4شکل 

ر روی كليك ب كاربران گوشي های همراه و تبلت از چه مرورگری استفاده كنند تا بتوانند بعد ازسوال: 

 وصل شوند؟ ADOBE CONNECTلينك ورود به كالس مستقيم به 

های همراه يا تبلت هايشان استفاده كنند برای نمونه كاربران بهتر است كه كاربران از مرورگر ديفالت گوشي  پاسخ:

 .ستفاده كنند و يا اينکه از مرورگر فايرفاكس استفاده كنندا Safariاپل از مرورگر ی گوشي ها

   

 

 



كابران گوشي های همراه و تبلت از چه طريقي مي توانند مشکل فونت فارسي در كالس های سوال: 

 سازند؟ مجازی را برطرف

ستفاده ا Vpn)توجه شود برای استفاده از مرورگر پافين بايد از  برای اين منظور از مرورگر پافين استفاده شود پاسخ:

 (.نماييد

 

ونت آن ف Shareه فونت آن فارسي است و مشکلي ندارد در كالس مجازی بعد از ك PDFچرا سوال: 

 بهم مي ريزد؟

 PDFده ممکن است با نرم افزاری كه با كالس مجازی سازگار نمي باشد به ش PDFبدين علت كه فايل های  پاسخ:

 .ماييدن shareايل را تبديل كرده و سپس ف PDF Compressorلذا بايد با استفاده از نرم افزار . بديل شده باشدت

 

 تنظيم كننده: عبدالرحيم رضاپور

 رابط و راهبر  كارشناس تحصيالت تکميلي و

 دانشکده مهندسي عمراناتاق مجازی 

             arezapoor@ut.ac.irايميل  

mailto:arezapoor@ut.ac.ir

