
راهنماي تنظیم گوشى با سیستم عامل اندروید

جهت اتصال به کالس مجازي 

دانشگاه آزاد اسالمی جاسب

 دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که براي استفاده از سامانه برگزاري کالس هاي مجازي دانشگاه آزاد اسالمی جاسب 

گوشی موبایل یا تبلت با سیستم عامل اندروید نسخه  4.4 به باال و متصل به اینترنت در اختیار داشته باشند. پیشنهاد می گردد 
در استفاده از گوشی موبایل یا تبلت، از هدفون هاي مجهز به میکروفون که اغلب در زمان خرید، همراه این دستگاه ها ارائه 

میشوند، استفاده شود تا صداي استاد در صورت روشن بودن میکروفون شما در کالس بازپخش نشود.

در گام اول جهت ورود به کالس هاي مجازي با استفاده از گوشی موبایل یا تبلت، جهت نصب نرم افزار ها و افزونه هاى
الزم، در صفحه موبایل خود به ترتیب لینکهاي زیر را لمس کنید:

نصب اپلیکیشن ها و افزونه هاي الزم در گوشی موبایل یا تبلت با سیستم عامل اندروید -1

  Lightning Browser v5.1.0 دانلود و نصب اپلیکیشن موبایلی

و یا هر سایت دلخواه دانلود و نصب کنید 

پس از نصب اپلیکیشن ها ، آیکون هاى زیر بر روى گوشى شما ظاهر مى گردد (شکل1).ل

 این برنامه را با کلیک بر این آدرس 

 و یا هر سایت دلخواه دانلود و نصب کنید
https://www.farsroid.com/lightning-browser-plus-android/

  adobe connect v2.6.9  دانلود و نصب اپلیکیشن 
 این برنامه را نیز با کلیک بر روى آدرس 

شکل 1

https://androidgozar.com/7337/adobe-connect-mobile.html

https://www.farsroid.com/lightning-browser-plus-android/
https://androidgozar.com/7337/adobe-connect-mobile.html
https://www.farsroid.com/lightning-browser-plus-android/
https://www.farsroid.com/lightning-browser-plus-android/
https://www.farsroid.com/lightning-browser-plus-android/
https://androidgozar.com/7337/adobe-connect-mobile.html
https://androidgozar.com/7337/adobe-connect-mobile.html
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ضطنگامخٌجنگام
دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که حتماً براي ورود به کالس هاي آموزش مجازي دانشگاه آزاد اسالمی جاسب 

باید مرورگر Lightning Browser از لینک فوق بر روي گوشی موبایل یا تبلت شما نصب گردد و ورود به سامانه با سایر 

هزٍرگز ّای اًذرٍیذ دارای هطىالذ ٍ هحذٍدیر ّایی هی تاضذ. 

نحوه ورود به سامانه با استفاده از موبایل یا تبلت اندرویدي2- 
خس اس ًصة اخلیىیطي ّای فَق تز رٍی گَضی هَتایل، جْر ٍرٍد تِ ساهاًِ آهَسش هجاسی داًطگاُ آساد اسالهی 

جاسب آدرس اینترنتی زیر را در همین فایل PDF با انگشت خود در صفحه موبایل لمس کنید.

http://lms01.iauec.ac.ir/login/index.php

از میان اپلیکیشن هاي موبایل خود، اپلیکیشن Lightning Browser را با شکل آیکون         پیدا کرده و آن را اجرا 

نمایید. سپس در صفحه باز شده مطابق شکل زیر، آدرس                                                                        را در نوار 

Ligthning Browser  را بزنید. آدرس مرورگر Enter تایپ نمایید و کلید 

و یا

http://lms01.iauec.ac.ir/login/index.php

حال به صفحه سامانه آموزش مجازى دانشگاه آزاد اسالمى واحد جاسب به صورت (شکل 2) وارد مى شوید

شکل 2

http://faridesm.ir/lightning-browser-web-browser_5.1.0.apk
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پس از ورود به سایت، دانشجویان گرامی قادر خواهند بود لیست دروس نظري اخذ شده خود در ترم جاري را مشاهده 
نمایند. براي بزرگنمایی نام کالسها می توانید دو انگشت خود را بر روي صفحه موبایل قرار داده و آنها را به آرامی 

از هم دور کنید. مطابق روز و ساعِت برنامه هفتگی کالس شما در برگه انتخاب واحد، در روز و ساعت هر درسی که قرار 
(شکل 4)خواهید وارد کالس آن درس شوید، روي نام آن کلیک کنید.دارید و می 

 دانشجویان به یکى از روشهاى موجود در شکل 3 مى توانند به سامانه وارد شوند. شایان ذکر است که نام کاربرى، شماره
دانشجویى و رمز عبور کد ملى دانشجویان مى باشد

شکل 3

شکل 4

http://dl.iauec.ac.ir/software/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk
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سپس با کلیک بر روى هر درس، صفحه اى باز شده و بر روي Main Class کلیک کنید.(شکل 5)

در صفحه باز شده، بر روي دکمه پیوستن به کالس کلیک کنید. (شکل 6)

شکل 6

با فشردن دکمه پیوستن به کالس، در صورتی که زمان هفتگی برگزاري کالس فرا رسیده باشد و استاد درس حضور 
داشته باشند، صفحه کالس درس مطابق شکل 7 باز میشود. 

http://lmsmap.iauec.ac.ir/
http://lmsmap.iauec.ac.ir/
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شکل 7

داًطجَیاى خس اس تاس ضذى صفحِ والس هیسَاًٌذ هغالة درج ضذُ زَسظ اسساد هزتَعِ را هطاّذُ ًوایٌذ ٍ صذای 

استاد را نیز در صورت روشن بودن صداي اسپیکر گوشی موبایل خود و یا متصل بودن هدفون، بشنوند. (شکل 8)

داًطجَیاى گزاهی در عَل زذریس اسساد درس هی زَاًٌذ خیام ّای خَد را اس عزیك سیزهٌَی چر در والس هغزح 

وٌٌذ. خیطٌْاد هی ضَد تا زَجِ تِ هطىالذ زایح تا حزٍف فارسی در تزخی اس گَضی ّای هَتایل، داًطجَیاى خیام ّای 

خَد را تا حزٍف اًگلیسی ٍلی تا ستاى فارسی درج ًوایٌذ. در صَرزی وِ داًطجَیی لصذ خزسص سؤال تِ صَرذ صَزی 

داضسِ تاضذ، هی زَاًذ تا اسسفادُ اس آیىَى  در سور تاال راسر صفحِ، ًطاًِ گز تاال تزدى دسر تِ هؼٌی داضسي سؤال 

را لوس وزدُ زا اسساد هزتَعِ در صَرذ هَافمر، هیىزٍفَى ضوا را ٍصل وٌذ. در ایي حالر هی زَاًیذ سؤال خَد را در 

والس تِ صَرذ صَزی هغزح ًواییذ ٍ صذای ضوا تزای زوام داًطجَیاى حاضز ٍ اسساد والس ٍ ّوچٌیي در فایل ضثظ 

ضذُ والس لاتل ضٌیذى خَاّذ تَد.

شکل 8
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در انتها نیز جهت خروج از کالس کافی است همانند (شکل 9) عمل کنید.

شکل 9

تمامی کالس ها ضبط میگردند و همانند شکل  10 در پایین دکمه پیوستن به کالس" "
قابل مشاهده خواهند بود. در صورت نیاز می توانید بر روي جلسه مورد نظر کلیک 

کرده و فایل ضبط شده آن را مشاهده کنید. 

توجه داشته باشید که فایل هاى ضبط شده از ساعت02 تا 8 صبح قابل دسترس است

شکل 10




