بسمه تعالی

آشنایی با سامانه های آموزش مجازی دانشگاه میبد

آموزش مجازی در دانشگاه میبد شامل آموزش به صورت آنالین (برخط) و آفالین (برون خط) می باشد.
 آموزش آنالین که همان کالسهای آنالین دانشگاه مبتنی بر سامانه ادوبی کانکت می باشد از طریق
آدرس  vc.meybod.ac.irقابل دسترسی می باشد.
 سامانه آفالین یا پردیس مجازی آفالین نیز که محل نگهداری پیوندها ،فایلها ،برگزاری آزمونها و تاالرها
می باشد از طریق آدرس  lms.meybod.ac.irقابل دسترسی می باشد.
 سامانه زمانبندی و جستجوی دروس نیز بسیار در رابطه با مشاهده زمانبندی کالسها و دریافت لینک
کالس آنالین به شما کمک می کند؛ این سامانه از طریق آدرس  search.meybod.ac.irدر دسترس
شماست.

دقت داشته باشید نام کاربری شما به صورت پیش فرض شماره دانشجویی و رمز شما کد ملی می باشد ،روش
تغییر رمز در فیلم های راهنما در صفحه راهنمای دانشجویان (شکل  )2توضیح داده شده است.

صفحه|1

شکل  -1وبسایت دانشگاه میبد به آدرس meybod.ac.ir؛ با کلیک روی آیکن پردیس مجازی در نوار سامانه های وبسایت
دانشگاه می توانید وارد صفحه سامانه ها و آموزش های کاربردی آموزش مجازی بشوید

شکل  -2سامانه های مرتبط با آموزش مجازی دانشگاه میبد؛ چنانچه مشاهده می نمایید ،سامانه زمانبندی و جستجوی
دروس ،سامانه پردیس مجازی آفالین و سامانه کالسهای آنالین در این صفحه در دسترس هستند .همچنین فیلمهای
آموزشی کاملی در رابطه با امورات مختلف در زمینه آموزش مجازی در صفحه راهنمای دانشجویان در دسترس می باشد.
در پایین همین صفحه مجموعه نرم افزارهای مورد نیاز برای سیستم عاملهای مختلف موجود می باشد که الزم است با
توجه به نوع دستگاه خود حتما نرم افزار اجرا کننده کالس های آنالین ( )adobe connectرا دریافت و نصب کنید (شکل
بعد).
صفحه|2

شکل  -3نرم افزارهای مورد نیاز

شکل  -4سامانه زمانبندی و جستجوی دروس؛ از طریق این صفحه می توانید با جستجوی نام درس ،کد درس و یا نام
استاد درس مورد نظر خود را پیدا کرده و عالوه بر آگاهی از زمان برگزاری کالسهای آنالین آن ،در موقع برگزاری کالس
روی دکمه پیوستن به کالس ،زیر درس مورد نظر ،کلیک کرده و وارد کالس درس بصورت آنالین بشوید.

صفحه|3

شکل  -5پس از کلیک روی لینک کالس الزم است گزینه باز کردن در اپلیکیشن ( )open in applicationرا انتخاب نمایید تا
بتوانید از همه امکانات کالس مانند میکروفون و وبکم در صورت لزوم استفاده کنید.

شکل  -6با توجه به نوع مرورگر پیامی را مبنی بر انتخاب اپلیکیشن دریافت خواهید کرد ،در صورت نصب بودن نرم افزار
ادوبی کانکت کافیست  openیا  launchرا انتخاب کنید تا محیط کالس برای شما باز شود.
حتما نحوه کار در محیط کالس آنالین را از طریق فیلم آموزشی در صفحه راهنمای دانشجویان (شکل  )2به صورت
کامل مشاهده نمایید.
صفحه|4

شکل  -7سامانه پردیس مجازی آفالین به آدرس lms.meybod.ac.ir؛ در این سامانه لینک بازپخش کالسهای آنالین ،فایل
کتاب یا جزوات درسی ،فایل صوت یا فیلم ،تاالر گفتمان و یا آزمون و غیره را برای دروس خود مشاهده خواهید کرد .الزم
است حتما این سایت را چک کنید تا چیزی را از دست ندهید.
برای آشنایی با این سامانه هم فیلم آموزشی در صفحه راهنمای دانشجویان (شکل  )2موجود می باشد که الزم است
مشاهده بفرمایید.

آدرسهای کاربردی مورد اشاره در آموزش فوق:
وبسایت دانشگاه میبدmeybod.ac.ir
سامانه زمانبندی و جستجوی دروس Search.meybod.ac.ir
سامانه پردیس مجازی آفالین Lms.meybod.ac.ir
سامانه کالسهای آنالین Vc.meybod.ac.ir
راهنمای دانشجویان
فایلهای و نرم افزار های مورد نیاز

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان
مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه میبد

صفحه|5

