
          الکترونیک ایهرکز آموزشم
ربوشهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی   

 1/  مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 
 آموزش و آزمون الکترونیک

 

 :راهنمای حضور در کالس آنالین

کالس مجازی در حقیقت یک آدرس در فضای اینترنتی است که در هر فضایی که اینترنت وجود داشته باشد 
های بسیار زیاد و را به عالوه قابلیتهای کالس حضوری تمام قابلیتور یافت. کالس مجازی توان در آن حضمی

وجود دارند.  استادو  جودهد. در کالس مجازی همانند کالس حضوری دانشتری در اختیار کاربرانش قرار میجذاب
نیازهای مورد د و استاد پاسخ دهد و تمام ند سوال بپرسنتوانمی دانشجویانتخته سیاه و وایت برد وجود دارد. 

 .نیاز یک کالس را برآورده نماید

 

 های مجازی شرکت کرد؟توان در کالسبا چه ابزارهایی می

 کامپیوتر رومیزی -1

 لپ تاپ -2

3-PDA  و تبلت 

 موبایل -4
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 .باشدمهیا نمودن موارد زیر برای استفاده بهینه از کالس، بر روی رایانه مورد استفاده ضروری می 

 ویندوز کامپیوتر با سیستم عامل ترجیحا   یک دستگاه -1

  kbps 512اتصال به اینترنت باسرعت حداقل   -2

 مناسب داشته باشید و قبل از کالس از حجم آن مطلع باشید. ترافیک  اینترنت -3

 یا اسپیکر را آزمایش نمایید.  هدست و -4

 .نماییدمیکروفون و دوربین خود را آزمایش  -5

 .اطمینان حاصل فرمائید خود موبایل، لپ تاپ، تب لت و کامپیوتر از صحت عملکرد  -6

باشد. )از استفاده همزمان از  آنالینپهنای اینترنت شما مختص به کالس  ،در زمان برگزاری کالس شودتأکید می -7

 یک اشتراک اینترنت خودداری نمایید.(

های با سایر ناماجازه ورود و به کاربران  س شوندوارد کالخود بایست حتما  با شماره دانشجویی دانشجویان می -8

 شود.مرتبط داده نمیغیر

 

 واهید با کامپیوتر شخصی )پی سی یا لپ تاپ ( وارد کالس آنالین شوید؟خمی

افزارهای زیر را بایست نرممی ،با استفاده از کامپیوتر شخصی برای حضور بدون مشکل در کالس آنالین یا وبینار

 :داشته باشید

 رمایید.فمراجعه   elc.bpums.ac.irبه سایت دانلود برای یا و  مرورگرها را بروزرسانی کنید -1

 صحت عملکرد آن اطمینان حاصل فرمائید. زو ا باشدکامل شارژ  حتما   لپ تاپ -2

از سایت را Big Blue Button و    Adobe connectراهنمایهای ده از امکانات کالس آنالین، فایلجهت استفا -3

elc.bpums.ac.ir  .مطالعه نمایید  

های اطالعیهقسمت و یا به مربوطه  دانشکده هاحتمالی کالس بجهت اطمینان از آدرس کالس آنالین و یا تغییرات  -4

 مراجعه نمایید. elc.bpums.ac.irسایت 

 

 

 

 

 .از موبایل استفاده نشود به منظور بهره گیری بهتر از کالس، در صورت امکان



          الکترونیک ایهرکز آموزشم
ربوشهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی   

 3/  مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 خواهید با تلفن همراه یا تبلت وارد کالس آنالین شوید؟می
های آنالین یا وبینارها توانید در کالستبلت نیز میشما با استفاده از موبایل و 

ستم عامل تلفن همراهتان حضور داشته باشید. برای این منظور، با توجه به سی

 .های مورد نیاز را دانلود و نصب نماییداپلیکیشن

 
   Google Play و یا کافه بازار های زیر ازانلود اپلیکیشند د:سیستم عمل اندروی

      App Store دانلود اپلیکیشن های زیر از :IOS سیستم عامل

 

 (Adobe Connect)  اپلیکیشن ادوب کانکت -

 یا گوگل کروم و (Firefox)مرورگر فایرفاکس -

 (Adobe Flash Player) ادوب فلش پلیر -

شود احتیاج به اپلیکیشن خاصی نیست، استفاده می  Big Blue Buttonهایی که از زیرساختبرای کالس -

 اطمینان حاصل نمایید.فقط از بروز بودن بروازرهای خود 

 

 بایست رعایت کنید:نکاتی که می

از سایت را  Big Blue Button و   Adobe connectهای راهنمای ده از امکانات کالس آنالین، فایلجهت استفا -1

elc.bpums.ac.ir  .مطالعه نمایید  

های نام با سایراجازه ورود و به کاربران وارد کالس شوند خود بایست حتما  با شماره دانشجویی دانشجویان می -2

 شود.مرتبط داده نمیغیر

 موبایل حتما شارژ کامل باشد و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل فرمائید. -3

 

 

 

 

 :سخن آخر

یا رعایت نکردن موارد  وتوجه  آنالین که ناشی از عدمن کالسکه بروز هرگونه مشکل در زمابدیهی است
دانشکده هیچگونه مسئولیتی  و هباشد.همچنین دانشگامحترم میی دانشجویبرعهده ،گفت باشدپیش

 .قبال آن ندارند در

https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro/?l=fa
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro
http://dl.mediarasaneh.com/AtisazBroker/Program/Android/Adobe.Connect.2.6.9_atisazbroker.com.apk
http://dl.mediarasaneh.com/AtisazBroker/Program/Android/Firefox.Browser.for.Android.66.0.1.arm_atisazbroker.com.apk
http://dl.mediarasaneh.com/AtisazBroker/Program/Android/Adobe.Flash.Player.11.1.115.Android.4.0+_atisazbroker.com.apk
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 :)الکترونیکی( دستورالعمل شرکت در آزمون آنالین
 

 قبل از آزمون:
 

  کامپیوتر خود را بررسی کنید. -1

های آنالین را مطالعه نمایید و های مربوط به کالسدستورالعمل -2

رومیزی، لپ تاپ، تبلت و موبایل مطمئن از صحت عملکرد کامپیوتر 

 شوید.

ممکن است رابط تلفن همراه  آزمون مجازی از تلفن همراه برای آزمون مجازی خودداری کنید. در صورت امکان -3

به جای تلفن همراه یا تبلت از لپ تاپ یا کامپیوتر رو میزی استفاده  آزمون مجازی نداشته باشد، بنابراین برای انجام

 کنید.

های اجتماعی های تلفن، ایمیل، شبکهنوتیفیکیشن حواس پرتی مهیا کنید.شرایط را برای انجام آزمون با کمترین  -4

اتاقی یا خانواده اطالع دهید که قرار ون و رادیو را خاموش کنید. به همو سایر موارد مشابه را خاموش کنید. تلویزی

 کار شما نشوند.بدهید تا موقع آزمون مزاحم  آزمون مجازی است

های نوشته سازیها و پیادهمواد مانند یادداشت را جمع کنید.هایی که برای آزمون مورد نظر الزم دارید همه چیز -5

 شده را همراه داشته باشید، مطمئن شوید که آنها برای شروع آزمون آماده هستند.

ید، یک لحظه برای آرامش و متمرکز شدن شومی سیستم آزمون مجازی می که واردهنگا یک نفس عمیق بکشید! -6

 .و با نام خدا آزمون را آغاز نمایید نفس عمیق بگیرید
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 : آزموندر حین 

شاید بهتر باشد یک زنگ هشدار را تنظیم کنید تا  به ساعت نگاه کنید. -1

 اید تمام شدن مدت زمانی را که برای یک بخش برنامه ریزی کرده

 دقیقه( را به شما اطالع دهد. 10)به عنوان مثال، 

های خود چاپ و ذخیره ز سواالت آزمون و همچنین از پاسخیک کپی ا -2

برای شما مشکالت فنی پیش بیاید یا در  آزمون مجازی اگر در طی کنید.

هنگام ارسال پاسخ خود با مشکل مواجه شوید، این کار بسیار مفید 

 خواهد بود.

ها و کار خود شود که پاسخاین باعث می یحی را در یک برنامه ویرایش متنی بنوسید.های کوتاه یا تشرابتدا پاسخ -3

 کپی کنید. آزمون مجازی را بررسی و ویرایش کنید. پس از اتمام کار، پاسخ خود را به قسمت تعیین شده در سایت

های دیگر برای اطالعات به جستجو در وب یا بررسی وب سایتاگر شما مجاز  صفحه آزمون مجازی را ترک نکنید! -4

مکن است تمام کارهایی برید استفاده نکنید، چون که مبه کار می آزمون مجازی ی که برایهستید، از همان برگه مرورگر 

اید را از دست بدهید. در عوض، یک برگه جدید از مرورگر خود را باز کنید )یا یک مرورگر کامال متفاوت را را که کرده

 جستجوی خود را انجام دهید. انتخاب کنید(، سپس

رید، با جزئیات دقیق خود تماس بگیاستاد اما بالفاصله با  ،نگران و دستپاچه نشوید مشکالت فنیدر صورت بروز  -5

کس از صفحه های خطایی که ممکن است دریافت کرده باشید را به او بگویید. اگر شما بتوانید یک عمشکل و پیام

 ل خواهد شد.تر حبگیرید، مشکلتان سریع

دقت با جامع باشد.  مطمئن شوید که هر پاسخ به نظر خودتان کامل و قبل از ارسال آن بررسی کنید.ها را پاسخ -6

 ها را بررسی کنید.و همچنین امالی و دستور زبان آن های خود،پاسخ

بار این کار را انجام دهید، اما  شما فقط باید یک کلیک کنید. تایید نهاییو یا  پایان آزمونی مربوط به روی دکمه -7

ر خود را د استادها مشکل دارید، سریعا  کنید. اگر همچنان در ارسال جواب اگر مشکل دارید، یک بار دیگر امتحان

 .نماییدهای مورد نظر خود را در یک سند الکترونیکی به او ارسال جریان بگذارید و بالفاصله پاسخ

 

 
 :سخن آخر

 موارد نکردن رعایت یا و توجهعدم از ناشی که آنالینآزمون زمان در مشکل هرگونه بروز که است بدیهی
 مسئولیتی هیچگونه دانشکده و دانشگاه همچنین .باشدمی محترمدانشجوی یبرعهده باشد گفتپیش

 .ندارند آن قبال در


