
 

 
 

 

 

 

 برای ورود به سامانه باید آدرسhttps://daneshyarvc.ir/vc را درمرورگر خود وارد نمائید. همچنین

  به آدرس  دانشیارمیتوانید برای ورود به سامانه آموزش مجازی، از طریق سایت اصلی 

)www.daneshyarvc.ir  اقدام نمائید ( ورود به پلتفرم دانشیارقسمت. 

 

  پس از وارد کردن آدرس در مرورگر خود، صفحه ی اول مربوط به ورود کاربر به سامانه آموزش مجازی

 .باز می شوددانشیار 

 

 

 

 راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشیار ویژه اساتید

https://daneshyarvc.ir/vc/?utm_source=pdfamozeshi&utm_medium=filepdf
http://www.daneshyarvc.ir/


 

 
 

  پس از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود) که برای اساتید کد ملی آنها می باشد ( با انتخاب عنوان استاد، بر روی

 سامانه آموزش مجازی خود شوید.کلیلک نمایید تا وارد  "ورود"دکمه 

 

 
  در صفحه ورود، استاد میتواند در خارج از     سریع کالسبا  استفاده از دکمه ساخت

برنامه کالسی که دانشگاه تعریف کرده، برای ایجاد کالس های متفرقه و اضافه، از این قسمت برای ایجاد کالس 

از این قسمت امکان حضور و غیاب، دسترسی به لیست استفاده کند.) الزم به ذکر است که با ایجاد کالس 

دانشجویان و رکورد کالس میسر نمی باشد.( هم چنین در مواقعی که به دالیل مختلف، لینک کالس دچار 

خرابی میشود، این قسمت با تغییر سرور به عنوان راه حلی برای رفع مشکالت احتمالی در نظر گرفته شده است 

 ید برای ایجاد کالس استفاده کنید.و از این قسمت می توان

 
 را مشاهده می کنید.زیر تصویر امانه، صفحه ای شبیه به پس از ورود به س 

  



 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد و ترم  ، نام، کد ملی،در این قسمت

را مشاهده میکنید. تحصیلی جاری استاد  

ستاد این قسمت داشبورد مربوط به ا

این قسمت توضیح . در ادامه امکانات است

 داده خواهد شد.

، اطالعیه هادانشجویان، تعداد قسمت در این 

مشاهده است. قابل آزمون ها و تکالیف  

ورود از این قسمت می توانید به قسمت های 

به کالس آنالین، تکالیف کالس، اطالعیه 

های کالس، تاالر گفتگو، برگزاری آزمون 

دسترسی داشته باشید. و رکورد های کالس  

در این قسمت اطالعیه های مربوطه در 

صورت وجود به شما نمایش داده خواهد 

 شد.

از این قسمت کالس های روز 

نمایش داده می  ،جاری استاد

مشاهده و ورود به شود و امکان 

.فراهم است ها کالس  



 

 
 

  از قسمت کالس امروز، به امکانات آن کالس  مشاهده کالسدر صفحه مشاهده شده با انتخاب گزینه

 که در تصویر بعد خواهید دید، دسترسی خواهید داشت.

 

 
 

 این قسمت می توانید برای کالس جاری انتخاب شده، به امکاناتی از قبیل، امکان ورود به کالس، دیدن تکالیف،  از

 اطالعیه های درس، تاالر گفتگو، برگزاری آزمون و رکورد های کالس دسترسی داشته باشید.

 

 



 

 
 

 

   با صفحه زیر مواجه می شوید.  با انتخاب قسمت ورود به کالس آنالین 

 

 

  به صفحه زیر وارد میشوید.  "کنید  " برای ورود به کالس اینجا کلیکگزینه با انتخاب 

 

 

 

 الزم جهت شرکت در  یها یدادن دسترس ی، موقع ورود شما ممکن است چند سوال برا دیتوجه داشته باش

 نهیها رو با انتخاب گز ی( لطفا تمام دسترس یریو تصو یمکالمه صوت یشود ) دسترس دهیکالس از شما پرس

allow دیفعال کن . 



 

 
 

تا از امکانات  دیهست لیچنانچه ما" نکهیبر ا یشود مبن یم دهیپرس یاز شما سوال دیکه وارد کالس شد یهنگام

 ". دیینما کیآن کل یرو د،یاستفاده کن لیذ یصوت

  کروفنیم -۱ نهیگز

 تنها شنونده    -۲ نهیگز

 .دیرا انتخاب کن  کروفنیم نهیگز دیبه عنوان استاد با شما

  پس از ورود به کالس با صفحه زیر مواجه خواهید شد. در ادامه قسمت های مختلف به صورت تصویری به

 شما آموزش داده خواهد شد.

 

 آشنایی با محیط کالس:

در محیط کالس سه قسمت: )گفتگوی عمومی(، یادداشتهای اشتراکی و کاربران و صفحه نمایش را مشاهده 

 .هید کردخوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 امکان رکورد کالس بستن قسمت گفتگوی عمومی امکان گفتگوی عمومی
 پنهان سازی ارائه دسترسی به سایر گزینه ها

امکان به اشتراک 

 گذاری دوربین
امکان به اشتراک 

 گذاری فایل 

امکان ترک صدا)اتصال و قطع 

 میکروفن(

امکان به اشتراک 

گذاری صفحه 

 نمایش

از این قسمت به 

حاشیه ابزارها، لغو 

نویسی، پاک 

کردن همه حاشیه 

ال عنویسی ها، و ف

کردن حالت چند 

 هکاربره تخته سیا

دسترسی خواهید 

 داشت.



 

 
 

 

  

برای گفتگوی عمومی یا چت 

، باید روی کالسعمومی در 

دکمه ی گفتگوی عمومی 

کلیک نمائید. که با هر بار 

کلیک کردن باز و سپس بسته 

.می شود  

در قسمت یادداشت ها، قسمتی به نام یادداشت اشتراکی وجود دارد که فقط استاد درس به آن 

استفاده نماید. به طور مثال می تواند  کالسه های مهم طالعیدسترسی دارد و می تواند از آن برای ا

 استفاده نماید. با زدن بر روی یادداشت اشتراکی کالسهای عمومی مربوط به عالنآن برای ارسال ا از 

سپس آن  و بنویسیددر کنار آن باز می شود که می توانید متن خود را در آن  wordپنجره ای مانند 

 .را به اشتراک بگذارید تا دانشجویان از آن مطلع شوند

، می توانید از این قسمت

مطالب مربوط به گفتگوی 

.عمومی را تایپ نمائید  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

س را مدیریت کنید. برای مثال می توانید صدای همه البر روی دکمه ای که شکل چرخ دنده است می توانید افراد حاضر در ک با کلیک

مجازی، فقط می خواهد س کال مدیرس، صدایی جز صدای شما شنیده نشود. یا اگر کالی دانشجویان را ببندید تا در حین برگزاری 

 .صدای ارائه کننده شنیده شود، می تواند گزینه ی بستن صدای همه کاربران به جز ارائه کننده را انتخاب نماید

وانید لیست کلیه ی حتی می ت

س را تهیه کنید که الحاضرین در ک

ذخیره ی نام این کار با گزینه ی 

انجام دهید. الزم به ذکر  های کاربری

که لیست تهیه شده از حاضرین است 

 txtس مجازی، به صورت فایل الدر ک

 .است



 

 
 

  

 
 

 

 

س البارگذاری فایل ارایه در محیط کبرای 

برای بارگذاری فایل فقط کافی  الینآن

نام این . مت + بزنید الاست بر روی ع

) تا یک منو برای  گزینه ، فعالیت است

شما باز شود و از میان سه گزینه ی باز 

شده، گزینه ی بارگزاری فایل ارائه را 

پس از کلیک کردن بر روی  .انتخاب نمائید

گزینه ی بارگذاری فایل ارائه ، پنجره ی 

ز می شود که در آن می توانید جدید با

 .فایل خود را بارگذاری کنید

پس از  .بارگذاری بکشید و یا بر روی انتخاب فایل، کلیک کنیدبه دو صورت می توانید فایل خود را بارگذاری کنید: فایل خود را درون جعبه 

د بارگذاری فایل خود از روی کامپیوتر شخصیتان، دکمه ی بارگذاری را بزنید تا فایل بر روی سرور برنامه بارگذاری شود. اما اگر می خواهی

پس از کلیک کردن بر روی دکمه  .را فعال کنید را انتخاب نمایید دانشجویان بتوانند فایل را دانلود کنند، در مقابل فایل، باید دکمه ی دانلود

بعد از بارگذاری فایل، محتوای ارائه شما بر روی تخته سیاه  .ی بارگذاری، باید چند لحظه ای صبر کنید تا فایل کامل بارگذاری شود

 .س قابل مشاهده خواهد بودکالبرای دانشجویان 



 

 
 

  شیصفحه نمانحوه به اشتراک گذاری      

 

                          

 

 

بعد کلیک بر روی این دکمه، پنجره ی جدید باز می شود که از شما پرسیده می 

شود که نوع اشتراک گذاری به چه نحو باشد. در اینجا می توانید سه گزینه را 

 : انتخاب کنید

 

Screen Entire Your  : کامپیوتر یا لپ تاپ اشتراک گذاری کل محتوای دسکتاپ

 شما

Window : اشتراک گذاری برنامه ها باز شده روی کامپیوتر شما که در حالت

 تمام صفحه هستند

Tab Chrome  :انتخاب یکی از زبانه های مرورگر شما 

کلیک نمائید تا  share پس از انتخاب یکی از گزینه ها، باید بر روی دکمه ی

 .دانشجو فایل شما را مشاهده نماید

 sharing س برای پایان اشتراک گذاری فقط کافی است بر روی دکمه یالدر پایان ک

stop کلیک نمائید. 

همچنین میتوانید محتوی فایل ارائه خود 

سیستم شخصی خود و بدون را از روی 

آپلود در سامانه برای کاربران نمایش دهید؛ 

برای این کار باید از ابزار به اشتراک گذاری 

صفحه نمایش استفاده نمایید. با کلیک 

کردن بر روی دکمه ی تعبیه شده در 

پایین صفحه نمایش، می توانید این قابلیت 

 .را فعال نمایید
 



 

 
 

 یدالابزار تخته سیاه یا صفحه نمایش اس

 

 

  

برای مثال با این ابزار می توانید بر روی  .س مجازی، ابزار برای کار کردن روی فایل به نمایش گذاشته شده وجود داردالپنجره ی کدر سمت چپ 

همچنین اگر شما به دانشجویی امکان ارایه دهنده را اعطا کنید؛ هم شما و هم دانشجوی مورد نظر میتوانید به  .خطوط و شکل های مختلف رسم نمائید

 .صورت همزمان بر روی تخته وایت برد بنویسید و بهتر است برای اینکار از دو رنگ متفاوت برای نوشته های خود استفاده نمایید



 

 
 

 

 نحوه تغییر نقش دانشجو به ارائه دهنده توسط استاد درس

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به ارائه توسط دانشجویان 

از می توانید با کلیک بر روی نام دانشجو، 

منوی مشاهده شده در تصویر، با انتخاب 

به او " تغییر نقش به ارائه دهنده "گزینه

دسترسی برای ارائه بدهید و از بقیه گزینه 

ها و امکانات نیز مانند حذف کاربر و غیره  

 استفاده کنید.

ارسال نمایید و س که مایل باشید پیام خصوصی کالهمچنین با استفاده از امکان گفتگوی خصوصی میتوانید برای هر یک از کاربران 

برای اینکار بر روی نام دانشجوی مورد نظر کلیک کرده و  .آنها نیز با همین امکان می توانند برای شما پیام خصوصی ارسال نمایند

مت میکروفن المت مربع که یک کامپیوتر را نشان می دهد. اگر عالبر روی نام استاد ع .گزینه ارسال پیام خصوصی را انتخاب نمایید

مت میکروفن سبز باشد، یعنی النام هر فرد قرار داشته باشد، یعنی آن کاربر می تواند از میکروفن خود استفاده کند. اگر عروی 

مت مورب قرمز بر روی آن قرار داشته باشد، یعنی صدای کاربر از طریق میکروفن به المیکروفن فرد باز است و اگر قرمز باشد و ع

 .سی صدای آن کاربر را نمی شنودس مجازی منتقل نمی شود و کالک



 

 
 

 نحوه درج اطالعیه و فایل های درسی در تابلو اعالنات

 

 اقدام به ایجاد یک اطالعیه جدید کنید. "اطالعیه جدید  "اطالعیه های کالس، میتوانید از طریق گزینه  داشبورد، از قسمت

 

 

 

 

 تعریف تکالیف و فعالیتهای کالسی

 .بپردازید د تکلیف جدیداز این قسمت میتوانید یه ایجا

 

 

 

https://iaun.ac.ir/images/video/insertfile.mp4
https://iaun.ac.ir/images/video/tarif-taklif.mp4


 

 
 

 

 آشنایی با نحوه برگزاری آزمون آنالین

 گزینه افزودن آزمون میتوانید به تعریف آزمون بپردازید.با زدن 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

س، کافی است بر روی سه نقطه در کالبرای خروج از 

 اتمامکلیک کنید و دکمه ی  البا قسمت سمت چپ،

 .جلسه را بزنید


