ﺑﺎﲰﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﯿﻼد ﺧﺘﻢ رﺳﻮﻻن ،ﻧﺒﯽ رﺣﻤﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم را ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺿﻤﻦ ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود
را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر،
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ )ﺳﺎﻣﯿﺎ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﯿﺎ ،ﺑﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 ۱ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ) (https://golestan.iust.ac.ir/ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .روﻧﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ در ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ در اداﻣﻪ راه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
 ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ اش ”ﻋﻠﯽ” اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اش را ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از  Aliﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 اﮔﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﺎزروﻧﯽ اﺳﺖ:
 :MohammadHosseinKarimiKazeroni 8اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
 :Mohammad Hossein Karimi Kazeroni 4ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ورود ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮐﻤﺎل دﻗﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪدﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎرهای را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﯾﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ آدرس  golestan@iust.ac.irاﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ
داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آدرس  iust.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

۱

ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

۲

ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ its.iust.ac.ir

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )ﻓﺎوا( اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.،
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻤﯿﻞ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﯿﺎاﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺷﻮد.

l

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ،its.iust.ac.irداﻧﺸﺠﻮ وارد ﻗﺴﻤﺖ

l

از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

l

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

l

ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ )ﻣﺜﻼ  Gmailﯾﺎ  .(Yahooدﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
۲

ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

l

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ دﮐﻤﻪ

l

در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ:

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

۳

ﺗﻮﺟﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﮑﺮاری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ:

اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ .اﮐﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  its.iust.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺗﯿﮑﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ارﺗﻘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۴

۳

وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﯿﺎ

ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  its.iust.ac.irداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﯿﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ آدرس  https://lms.iust.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪای ﭘﯿﺶروی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﮐﻤﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی )ﺳﺎﻣﯿﺎ( را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﭘﯿﺶروی ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ

را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 lاز ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ درس ﮔﺰﯾﻨﻪ
۵

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درسﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺮم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ( ،ﯾﮏ روز ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ درس ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﯿﺎﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ،وارد درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻼس را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۶

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود ﺑﻪ

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی دو راه دارﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی  Adobe Connectﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ دﮐﻤﻪ  Open in Browserرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و وارد ﮐﻼس ﺷﻮﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Adobe Connectرا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر وارد ﮐﻼس ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ  Flashﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺎر  URLﮐﻠﯿﮏ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ  Flashرا  Allowﮐﻨﯿﺪ.

راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا

۴

راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه )ﻓﺎوا( ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
« ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ۷۳۲۲۵۹۵۷از ﺑﯿﺮون داﻧﺸﮕﺎه و  ۵۹۵۷از داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎه

«

ادﻣﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آدرس \spacefactor\@m{}IUST_ITS_Admin

« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎوا ﺑﻪ آدرس .support.iust.ac.ir
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻀﻮری ،ﭘﺮدﯾﺲ و ﻣﺠﺎزی ﻟﻄﻔﺎ در ﮐﺎﻧﺎل
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ  \spacefactor\@m{}IUST_LMSﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را از ﻃﺮق ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آﻣﻮزش )ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ،ﺷﻬﺮﯾﻪ( ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

۷

