
 بسمه تعالی

( از طریق دکمه ورود به سامانه www.ebarkhat.ac.irمراجعه به سایت دانشگاه )دانشجویان گرامی بعد از 

 اقدام به ورود به پروفایل دانشجویی خود بفرمائید.

 ده اقدام نمائید. توجه : جهت ورود به سامانه حتما با مرورگر فایرفاکس بروز ش

 در صفحه بعدی که مشاهده می نمائید شماره دانشجویی و رمز عبور و عبارت امنیتی را وارد و دکمه ورود را فشار

 دهید .

 



سیستم آموزش مجازی را انتخاب و گزینه از منوی سمت راست بخش اینکه به  پروفایل خود وارد شدید بعد از 

  را کلیک نمائید .آموزش مجازی 

 

درس اخذ شده با  عنوان در کادر سمت چپ صفحه باز شده لیست دروس بعد از باز شدن صفحه آموزش مجازی 

 نشان داده می شود .  های من

 

 که با کلیک بر روی هر کدام از دروس  لیست جلسات هفتگی درس مذکور نمایان می شود 



 

جلسه اول کالس می باشد که با کلیک بر روی نماد کالس به   26/11/95مورخ در قسمت عالمت دار شده در 

 صحفه ورود کالس وارد می شوید .

 



ورود به کالس ه که برای ورود به محیط کالس باید دکمه در این صفحه اطالعاتی در باره کالس فوق ارائه گردید

 را کلیک نمائید .

تذکر : بعد از برگزاری کالس جهت مشاهده رکورد آنالین کالس برگزار شده از جدول درج شده زیر دکمه ورود 

 به کالس استفاده نمائید .

 

 active( با پیام خطا باال روبرو شدید گزینه  adobe connectedچنانچه قبل از ورود به محیط کالس )

adobe flash  را کلیک کنید .و در فرصتی دیگر در تنظیمات مرورگرتان باید فلش یلیر را فعال نمائید تا برای

 مراجعات بعدی به کالس با این پیام خطا روبرو نشوید .



 

محیط کالس مجازی می باشد که از منوی وسط صفحه با توجه به نیاز یکی از حالت به اشتراک گذاری  عکس باال 

اعضای   attendeesمی توانید به صورت متنی مکالمه نمائید واز کادر  chatاز قسمت را انتخاب می نمائید .

 حاضر در کالس مشخص می باشند .

 کالس مجازی: نرم افزار های مورد نیاز سیستم جهت شرکت در

1. Adobe Connect 

2. Adobe Falshpalayer   

3. Vus Keyboard      نرم افزار تایپ فارسی در بخش چت کالس مجازی 

 

http://ebarkhat.ac.ir/Sites/Files/603/adob%20connect%20.rar
http://ebarkhat.ac.ir/Sites/Files/603/adob%20connect%20.rar
http://ebarkhat.ac.ir/Sites/Files/329/Adobe.Flash.Player.19.0.0.185.Firefox.exe
http://ebarkhat.ac.ir/Sites/Files/329/Adobe.Flash.Player.19.0.0.185.Firefox.exe
http://ebarkhat.ac.ir/Sites/Files/154/VusKeyboardLayout.rar

