
 بسمه تعالی
 راهنمای کار با سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود

شوید . نمای کلی سایت در تصاویر  www.lmsghadir.irابتدا وارد وب سایت سامانه آموزش مجازی موسسه به آدرس 

 زیر مشاهده می شود .

 

 شامل منوها و تصویر دانشگاه نمای سایت - 1تصویر 

 

بخش فایل های راهنمای کار با سامانه آموزش مجازی - 2تصویر 

 

 بخش اطالعیه ها و اخبار - 3تصویر 

http://www.lmsghadir.ir/


 

بخش پیوندهای مفید - 4تصویر   

 5تصویر  پس از مطالعه راهنمای استفاده از سامانه ، از منوی آموزش مجازی روی رشته تحصیلی خود کلیک نمایید .

 نمای منوها را نشان می دهد .

 

کنمای منوهای سایت آموزش الکترونی - 5تصویر   

روی منوی مورد نظر ) مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی( دروس ارائه شده ی آن رشته نمایش داده خواهد  با کلیک کردن

  (6شد . )تصویر 

 

 ) مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی(مربوط به دروس صفحه  – 6 ریتصو



همانطور که در تصویر مشاهده می کنید دروس به ترتیب روزهای هفته و در هر روز به ترتیب ساعت برگزاری کالس ها 

مرتب شده اند . ضمنا تمامی برنامه های درسی با برنامه های انتخاب واحد دانشجویان مطابقت دارند . با کلیک کردن 

در این صفحه شما  س وارد صفحه ورود به کالس خواهید شد .روی عنوان درسی مورد نظر خود در ساعت برگزاری کال

 (7)تصویر . می توانید با وارد کردن کدکاربری و رمز عبور خود وارد کالس شوید

 

 س آنالین توس  دانشجویان و اساتیدصفحه ورود به کال - 7تصویر 

باید وارد صفحه مربوط به کالس شده باشند تا دانشجویان بتوانند وارد کالس شوند اساتید ابتدا توجه داشته باشید که 

راست صفحه قابل مشاهده خواهد  سمت کادردر کالس اضر در حلیست دانشجویان . بعد از ورود دانشجویان به کالس ، 

 محسوب خواهد شد .  دانشجویانو این به منزله حضور و غیاب  بود

راهم را ف نوفعالسازی میکروفامکان با ورود اساتید به صفحه مربوط به کالس خود پنجره ای را مشاهده خواهند کرد که 

 (8)تصویر  می کند .

 

 اجازه فعالسازی میکروفون برای اساتید - 8تصویر 



با کلیک کردن روی گزینه فعالسازی میکروفون در صورتیکه میکروفون به پورت خروجی لپ تاپ یا کامپیوتر شما متصل 

اساتید دقت کنند که بعد از تایید این پیام ، در صورتیکه مرورگر  . را خواهند شنید استاد خودشجویان صدای دان باشد

کلیک نمایند . در صورتیکه استاد فعالسازی  allowسیستم نیز پیام اجازه فعاسازی میکروفون را نمایش داد روی گزینه 

رخواهد آمد . میکروفون را درست انجام داده باشد دکمه میکروفون در قسمت سمت چپ و باالی صفحه به رنگ آبی د

 (9) تصویر 

 

 فعال بودن میکروفون در صفحه کاربری اساتید - 9صویر ت

ده می کنند به ترتیب می توانند خروجی صدا ، میکروفون ، وب کم اساتید از طریق آیکن هایی که در این بخش مشاه

، نمایش تخته و اجرای فایل را فعال نمایند . در بین این آیکن ها ، دکمه اجرای فایل از اهمیت  کتاپدس صفحه ، اشتراک

کلیک کردن روی این دکمه پنجره ای باز خواهد شد که امکان بارگذاری فایل های پاورپوینت  . با بیشتری برخوردار است

 (10)تصویر یا پی دی اف اساتید را فراهم می کند . 

 

 رگذاری فایل های پاورپوینت و پی دی اف اساتیدپنجره مدیریت فایل ها برای با - 10تصویر 

نظر  توانید فایل مورد در این پنجره با انتخاب دکمه آپلود فایل و کلیک کردن روی گزینه انتخاب فایل برای آپلود می

همانطور که در پایین  (11)تصویر  خود را بارگذاری کرده و سپس با کلیک کردن روی دکمه پخش آن را اجرا کنید .

صفحه می توان مشاهده کرد با بارگذاری فایل مربوط به اسالیدها دکمه های نمایش بعدی ، نمایش قبلی ، بزرگنمایی ، 

 کوچکنمایی روی اسالید اضافه می شود تا امکان مدیریت فایل برای اساتید فراهم آید . 



 

 اجرای فایل مربوط به اسالیدهای بارگذاری شده - 11تصویر 

ان حاضر یا همان دانشجویان را می توانند مشاهده کنند و الزم بذکر است که در دو کادر سمت راست اساتید کاربر

 دانشجویان می توانند از طریق کادر پیام ، سوال های خود را وارد کرده و جواب های استاد را دریافت نمایند . 

استفاده از سامانه هر گونه مشکلی دارید می توانید درخواست خود را از طریق پیام رسان واتس آپ در صورتیکه برای 

 ارسال نمایید . 09035270601به شماره 


