
راهنماي شرکت در آزمون غیرحضوري شفاهی

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر 



نیزالینآنهایکالسکهکانکتادوبیسامانهطریقازشفاهیغیرحضوریهایآزمونترم،پایانامتحاناتبرگزاریاجرایینامهآیینبهتوجهبا
..استالزامیمناسبوبومیکروفناتصالغیرحضوریشفاهیهایآزموندر.شدخواهدبرگزارشدند،تشکیلسامانههمینتوسط

:بفرماییددقتذیلنکاتبهاستخواهشمندگرامیدانشجویان
نماییدحاصلاطمینانآزمون،درشرکتجهتمناسبکموبومیکروفناتصالازهاآزمونفرآیندشروعازقبل.
میعلتمینهبه.نیستندکموبومیکروفندارایبذاتخانگیکامپیوترهایکهاستضرورینکتهاینبهتوجهسیستمطریقازاتصالدر

توانیدیمنداریددسترسیکموببهچنانچه.نماییداستفادهکالسمحیطدرصحبتجهتهندزفرییاوهدستهمچنینوکموبازبایست
.بودخواهدکموبجایگزینشماهمراهتلفنجلویدوربین.بفرماییدشرکتشفاهیآزموندرهمراهتلفنطریقاز
نماییداستفادهمناسبسرعتوکیفیتبااینترنتیاز.
توصیهوجودایناب.باشندداشتهمشکلیکموبومیکروفنلحاظازنبایدطبیعتاشوندمیمتصلکالسبهتاپلپطریقازکهدانشجویانی

.نماییدحاصلاطمینانکالسمحیطدرارسالیتصویروصداکیفیتازحتماآزمونشروعازقبلشودمی
شویدنظرمورددرسواردمجازیآموزشسامانهطریقازشدهمقررساعتوتاریخدرآزموندرشرکتجهت.

آزمون غیرحضوری شفاهی



 ابتدا وارد سایت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر به آدرس(tolouemehr.ac.ir )شده و روی عبارت

.کلیک نمایید»  ( مجازی)سامانه آموزش الکترونیک« 



 وارد سایت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر به آدرس(tolouemehr.ac.ir ) کلیک نماییدآموزش مجازیشده و روی عبارت.



 یک مرورگر نظیر کروم باز کرده و به طور مستقیم آدرس پنل آموزش مجازی(lms.tolouemehr.ac.ir  ) را در نوار

.  آدرس  وارد نمایید



دقت نمایید نام کاربری و کلمه عبور . با انتخاب یکی از روش های ذکر شده، وارد پنل آموزش مجازی خواهید شد

.کلیک نماییدloginپس از ورود نام کاربردی و کلمه عبور روی دکمه . شماره دانشجویی می باشد

شماره دانشجویی

شماره دانشجویی

ا برای با انتخاب این گزینه نام کاربری و پسورد شم
.ورودهای بعدی ذخیره خواهد شد



این دروس با دروس موجود در . در پنجره باز شده تمام دروس اخذ شده در ترم جاری برای شما نمایش داده می شود

.فرم تثبیت انتخاب واحد شما مطابقت دارد به عنوان مثال این دانشجو در ترم جاری چهار درس اخذ نموده است



.کلیک نماییدعالمت موشک و یا لینکبرای ورود به درس مورد نظر ابتدا درس را انتخاب نموده سپس روی 



.را انتخاب نماییدOpen Adobe Connectبا اخطار نشان داده شده در تصویر زیر مواجه شدید، گزینه چنانچه



.پس از طی مراحل ذکر شده، وارد کالس خواهید شد



تنظیمات میکروفن در محیط کالس در اتصال از طریق سیستم یا لپ تپ 

.روی آیکون میکروفن کلیک نمایید 

توجه داشته باشید میکروفن در حالت غیرفعال به رنگ سفید است پس از کلیک 
.نمودن روی آیکون میکروفن، میکروفن فعال شده و رنگ آن سبز خواهد شد



تنظیمات میکروفن در محیط کالس در اتصال از طریق سیستم یا لپ تپ 
.روی عالمت مثلث کلیک نمایید 





.جهت غیرفعال کردن میکروفن، مجددا روی آیکون مربوط به آن کلیک نمایید






تنظیمات وب کم در محیط کالس در اتصال از طریق سیستم یا لپ تپ 

.روی آیکون وب کم، کلیک نمایید 

دا کرده و پس از کلیک نمودن روی آیکون وب کم، رنگ آیکون به رنگ سبز تغییر پی
ت هنوز در این حال. پیش نمایشی از تصویر شما در پنجره ویدئو نمایش داده می شود

ر برای جهت نمایش تصوی. هیچ تصویری برای سایر حضار در کالس ارسال نشده است
.را انتخاب نمایید start sharingکلیه افراد حاضر در کالس 



.جهت غیرفعال کردن وب کم، مجددا روی آیکون مربوط به آن کلیک نمایید 



تنظیمات میکروفن در محیط کالس در اتصال از طریق تلفن همراه







ی تغییر پس از کلیک نمودن روی آیکون میکروفن، رنگ آیکون به رنگ آب
روفن را کرده و میکروفن فعال می شود در مرحله بعد می بایست ولوم میک

.همانند آنچه در تصویر نمایش داده شده، افزایش دهید
لیککمیکروفناختصاصیآیکونرویمجددامیکروفن،کردنفعالغیرجهت
Disconnectعبارتوکرده my microphoneنماییدانتخابرا.





تنظیمات وب کم در محیط کالس در اتصال از طریق تلفن همراه



شینمایپیشکم،وبآیکونروینمودنکلیکازپس
در.شودمیدادهنمایشویدئوپنجرهدرشماتصویراز

السکدرحضارسایربرایتصویریهیچهنوزحالتاین
فراداکلیهبرایتصویرنمایشجهت.استنشدهارسال
.نماییدانتخابراBroadcastکالسدرحاضر



فعال سازی وب کم

غیر فعال سازی وب کم



آناختصاصیآیکونرویابتداکموبکردنغیرفعالجهت
.نماییدانتخابراStopسپسکردهکلیک


