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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 

 

 

 دانشگاه خوارزمی
 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

  

 ( Quick Guideراهنمای سریع )

  جهت استفاده دانشجویان از سامانه آموزش مجازی 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 

 

جهت دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشجویان  سریعمحتوای حاضر جهت راهنمایی 

ده استفا راهنمای کامل   تهیه شده است. فایلدانشگاه خوارزمی استفاده از سامانه آموزش مجازی 

 به آن اشاره خواهد شد. ی انتهاییصفحهاز سامانه، در خود سامانه نیز موجود است که در 

 

 

( و سیستم عامل ویندوز Google Chrome)استفاده از مرورگر گوگل کروم با  این راهنما

(Windows ) را نیز دارد. هاو سیستم عامل سایر مرورگرهاتهیه شده است، اما قابلیت اجرا در 

 پذیر است. نیز امکان گوشی و تبلتهمچنین استفاده از سامانه آموزش مجازی در 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 ورود به سامانه:

  آدرس سامانهhttps://Lms.khu.ac.ir  وارد و اجرا نمایید. خود اینترنتدر مرورگر را 

  کنیداز نوار باالی این صفحه کلیک  ورود به سایتی گزینهروی. 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :حساب کاربریورود به 

  ی زیر ظاهر خواهد شد.، صفحهورود به سایتی گزینه کلیک کردن رویپس از 

 د.نباشیک تا شش میاعداد  :شماره دانشجویی و رمز ورود :فرض نام کاربریصورت پیشبه 

  حتما انگلیسی تایپ کنیددقت کنید که اعداد فوق را. 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :حساب کاربری

  ی زیر ظاهر خواهد شد.، صفحهورود به حساب کاربریپس از 

  شودباالی صفحه دیده می نوار   ی سمت چپدر گوشهنام و نام خانوادگی شما. 

   باالی این منو، سه  .های ترم جاری شما ذکر شده استنام درس ،صفحه در منوی سمت راست
 .شودمنوی سمت راست حذف یا ظاهر میشود که با کلیک روی آن، دیده می کوچک خط افقی
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :و تغییر رمز عبور مشخصات فردی ویرایش

   را انتخاب کنید هاسلیقهنام خود کلیک کنید و از منوی باز شده،  روی مثلث کوچک کنار. 

 

  



7 

دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :عبورویرایش مشخصات فردی و تغییر رمز 

  رمز خود را تغییر دهید حتما، رمز وروددر قسمت. 

 توانید عکس، شماره همراه، آدرس و ... را وارد نمایید. ، میویرایش مشخصات فردیقسمت  در

 .را اصالح نماییدآدرس ایمیل فعلی در این قسمت  حتما
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :و شرکت در کالس درس بازگشت به خانه

 ت صفحه نخسی منوی سمت راست، یا گزینه از ابتدای صفحه یاسطر از  خانهی با انتخاب گزینه

 در منوی باالی صفحه، به صفحه اصلی بازگردید.

  را انتخاب کنیددروس موجود در منوی سمت راست یکی از. 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :شرکت در کالس درس

  ( در این مثال: مباحثی در آنالیز تابعیپس از انتخاب درس مورد نظرتان)، ی اصلی درس صفحه

 باشد.ها و ...( میکنندگان، نمرهشود که شامل مشخصات درس )جلسات، شرکتظاهر می
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :شرکت در کالس درس

  ،کنیدکه استاد آماده نموده است را مالحظه میجلسات مختلفی در قسمت اصلی صفحه.  

   گو، گفت تواند کالس آنالین، فایل، تاالرکه می بینیدمیرا محتوای جلسات جلسات،  عنوان   زیر
 یا ... باشد. آزمون، کلیفت

 توسط استاد اتجلس محتواهای موجود در زیر   و نوع عناوین و اتن جلسویادقت کنید که عن ،
در  تادی اسسلیقه ،. در مثال زیرندیکسان نیستد و برای دروس و اساتید مختلف نشوتعیین می
 .، کالس آنالین، فایل جزوه89 اسفند 4: جلسه ی اول اینگونه استجلسه نامگذاریو  نوع محتوا

 

  



11 

دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :های کالس )محتوای آفالین(استفاده از فایل

  ،ای بارگذاری کرده باشد، فایل مورد در جلسهفایلی را برای دریافت دانشجو چنانچه استاد درس

 .بینیدآن جلسه می زیر   ن  یوانظر را در یکی از عن

  نمایید.ای جدید، فایل را دریافت میصفحهبا کلیک کردن روی نام فایل، مستقیما یا در 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

 تعریف کرده باشد، لینک مورد نظر را در یکی از آنالین  کالس  ای چنانچه استاد درس، برای جلسه

 بینید.آن جلسه می زیر   ن  یواعن

   شود.بعد انجام میی آنالین در مرحله با کلیک کردن روی لینک، پیوستن شما به کالس 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

   ای جدید مشخصات کالس )نام کالس، روز آنالین، در صفحه پس از کلیک کردن روی لینک کالس

 بینید.میو ساعت تشکیل کالس و ...( را 

  نمایید کلیکپیوستن به کالس ی گزینهروی. 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

  ی زیر باز خواهد شد که درگاه اتصال ی پیوستن به کالس، پنجرهگزینهپس از کلیک کردن روی
 .آنالین است برای کالس   Adobe Connectافزار نرم

 تاپ، کامپیوتر خانگی، گوشی یا تبلت( ی شما )لپاستفاده مورد   سیستم   ،از این مرحله به بعد
 .مجهز باشد Adobe Flash Playerو  Adobe Connectافزارهای بایست به نرممی

 پذیر است و در انتها به آن اشاره خواهد شد.سامانه امکان از سایت  افزارهای مورد نیاز دانلود نرم 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

 تان، ممکن است دربسته به نوع تنظیمات سیستم ،افزارهای مورد نیازدر صورت دارا بودن نرم 

از شما درخواست شود که در این صورت باید  Adobe Connect مجوز اتصال بهای جدید پنجره

 .آن را تایید نمایید
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

 زار افآنالین از طریق نرم در حال اتصال به کالس  شما ی زیر به این معناست که ظاهر شدن پنجره

Adobe Connect  .هستید 

  به سرعت اینترنت شما بستگی دارد. ،ی زیربرای اتصال در پنجرهمدت زمان الزم 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :ی آنالین کالسپیوستن به جلسه

   صورت زیر باز خواهد شدی کالس درس بهپنجره ،آنالین به کالس   موفق پس از پیوستن . 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :آنالین کالس فضای و امکانات اصلی هاویژگی
 آنالین عبارتند از:  ی کالس  های پنجرهمهمترین قسمت

 ی تایپ متن برای اعضای کالسکنندگان در کالس و پنجرهی نام شرکتپنجره 
 ی نمایش وبکمپنجره 
 مانیتور یالکترونیک یا صفحه یی نمایش تختهپنجره 
   درخواست  اجازه برای صحبت، و ... ، وبکم،تنظیمات صدا، میکروفونکیفیت اتصال،  نمایش   نوار 
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دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 :افزارهای مورد نیازکامل و نرمراهنمای کاربری 

 راهنمای ، زیرمنوهای موارد مورد نیاز منویسامانه، حتی بدون نیاز به ورود، از  ی نخست  در صفحه

ی اهافزاراستفاده از سامانه و نرم تر  کامل ترتیب شامل راهنمای، بهافزارهای مورد نیازنرمو  کاربری

 .باشنداز سامانه می مورد نیاز برای استفاده

 

  



21 

دانشگاه خوارزمی  -  دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر  

 a_sanatpour@khu.ac.ir صنعت پورامیرحسین تهیه: 
 

 

 در صورت   نیاز،

باشد.و مشکالت شما میپاسخگوی سواالت  ،سامانه پشتیبان    

 

58979784490آپ و تلگرام: تماس، واتس  

 

  Lms.support@khu.ac.irایمیل: 


