داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ اسالم آباد غشب
ٍاحذ فٌاٍسی اطالعات

راهنمای ورود به کالسهای مجازی وادانا
❶ًشم افضاس ّای هَسد ًیاص بشای سایاًِ:
داًلَد هَصیال فایش فاکس ٍیٌذٍص
داًلَد ادٍبی کاًکت ٍیٌذٍص
❷ًشم افضاس ّای هَسد ًیاص بشای سیستن عاهل اًذ سٍیذ:
* دانلود موزیال فایر فاکس اندروید
*دانلود ادوبی کانکت اندروید
❸ ًشم افضاس ّای هَسد ًیاص بشای سیستن عاهل :ios
* دانلود موزیال فایر فاکس ios
* دانلود ادوبی کانکتios
❹ ًشم افضاس هَسد ًیاص بشای هشاّذُ فایل ّای داًلَد شذُ ٍاداًا بشای سایاًِ:
دانلود نرم افسار vlc
❺ ًشم افضاس هَسد ًیاص بشای هشاّذُ فایل ّای داًلَد شذُ ٍاداًا ًسخِ هَبایل:
دانلود نرم افسار vlc
-1بشای ٍسٍد بِ سایت ٍاداًا بش سٍی لیٌک ریل کلیک ًواییذ
http://vadana06.iauec.ac.ir/login/index.php

 -2پس اص کلیک ٍاسد صفحِ  loginساهاًِ آهَصشی هجاصی ٍاداًا خَاّیذ شذ.
 ًام کاسبشی ٍ سهض عبَسداًشجَیاى بِ ششح صیش هی باشذ: ًام کاسبشی = شواسُ داًشجَیی) بذٍى عذد  282ابتذایی(کلوِ عبَس = کذ هلیًکتِ:صباى حتوا بایذ اًگلیسی باشذ.

 -3پس اص ٍسٍد بِ ساهاًِ لیست دسٍس داًشجَ قابل هشاّذُ هی باشذ .با کلیک بش سٍی ّش دسس کالس اًتخابی باص هی شَد.
 -4با کلیک بش سٍی کالس ٍاسد صفحِ بعذی خَاّیذ شذ کِ دس آى شواسُ کالس با پیشًَذ  MainClassقابل دستشس هی باشذ.

-5با کلیک بش سٍیٍ main classاسد صفحِ پیَستي بِ کالس خَاّیذ شذ.

 -6بشای ٍسٍد بِ کالس  ،کلیذ پیَستي بِ کالس سا بضًیذ .ایي اهکاى ٍجَد داسد قبل اص سفتي بِ هشحلِ بعذ با پیغام صیش هَاجِ شَد (عالهت ٍسٍد
هوٌَع) دس ایي صهاى بش سٍی عالهت ٍسٍد هوٌَع کلیک کٌیذ ٍ گضیٌِ  Allowسا بضًیذ.

 -7با کلیک بش سٍی گضیٌِ ٍ Open in browserاسد کالس خَاّیذ شذ.
 تَجِ:تا صهاًی کِ استاد ٍاسد کالس ًشذُ است اهکاى ٍسٍد بِ کالس بشای شوا ٍجَد ًذاسد ٍ با پیام ریل سٍیشٍ هی شَیذ.

ًکتِ :هشاّذُ کالسْای ضبط شذُ اص طشیق گَشی اهکاى پزیش ًوی باشذ.
ًکتٌِّ:گاهی کِ بشای هشاّذُ کالسْای ضبط شذُ با خطای ریل بشخَسدیذ بشای سفع اسٍس  not authorizedیکباس بش سٍی پیَستي
بِ کالس کلیک کٌیي

