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 متداول سواالت 

 سواالت عمومي:  ❖
 آدرس ورود به سامانه آموزش الکترونيکي چيست؟  -1

 نیداستفاده کهاي زیر  براي ورود از آدرس پاسخ: 

 دانشکده  سامانه مدیریت یادگيری آدرس

Lms3.usc.ac.ir 
 +  دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده علوم و فناوري هاي زیستی

Lms4.usc.ac.ir 
وم انسانی + دانشکده عل  

 دانشکده گردشگري

Lms5.usc.ac.ir  دانشکده هنر 

 

 درج نام کاربری و پسورد خطای نام کاربری و پسورد داده مي شود از بعد -2

  موارد زیر را بررسی کنید پاسخ:

 کیبورد انگلیسی باشد ✓
✓ caps lock   روشن نباشد 

 به درستی وارد شودکاربري و پسورد دقت کنید نام  ✓

کاربري سیستم آموزش الکترونیکی با در صورتی که نام کاربري و پسورد را بر روي مروگر خود ذخیره کرده اید و نام   ✓
که باشید  مطمین  است  یکسان  گلستان  سامانه  سیستم  کاربري  می   lms3.usc.ac.ir  مثال   نام  انتخاب  را 

 )مطابق شکل( (کنید

 جه شدید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید اتمام موارد فوق همچنان براي ورود با خطا موبررسی  در صورتی که بعد از ✓

 

 

 را فراموش کرده ام؟  lms.usc.ac.ir سامانه پسورد -3

اس اعالم  کارشن  را به  خودکد ملی  و    ادگیشماره دانشجویی، نام و نام خانوبا واحد پشتیبانی تماس گرفته و  :  خپاس

 . کنید
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به   -4 اتصال  این پنجره    با   adobe connectبه هنگام 

 ؟مي شوم. کدام گزینه را باید انتخاب کنم وروبر

 

 پاسخ:

افزار    - نرم  که  صورتی  نصب     adobe connectدر  را 

را انتخاب    (open in application)  1گزینه  کرده اید  

 کنید. 

 (join with class view)  2گزینه  در غیر این صورت   -
 را انتخاب کنید. 

استفاده مي کنم با خطای فایرفاکساز مرورگر    adobe connectزماني که برای اتصال به   -5

troubleshooting page .مواجه مي شوم 

 موارد زیر را بررسی کنید پاسخ: 

 بر روي مرور گر خود مطمین شوید FlashPlayerاز نصب آخرین ورژن  ✓

نشدن  FlashPlayer در صورتی ✓ اجرا  این خطا  علت  اید  براي   FlashPlayerرا نصب کرده  باشد که  می 
آن  ا آیکون  کافی است مطابق شکل زیر  جراي  )یا عالمت فلش که در پشت آدرس   FlashPlayerبر روي 

 را انتخاب کنید  allowکلیک نمایید و در کادر باز شده است( 

  

 متصل شوم adobe connectنمي توانم به    chromeمرورگراز طریق  -6

 موارد زیر را بررسی کنید پاسخ: 

- adobe connect  و یا(adobe connect-addin و  )FlashPlayer   .را نصب کنید 
 تنظیمات زیر را انجام دهید  -

انتخاب کنید.    privacy and securityمنوي    -2مرورگر کروم شوید.    settingوارد بخش   -1 سپس   -3را 
در بخش -  5را پیدا کرد و بر روي آن کلیک کنید.    Pop-upsگزینه  -  4کلیک کنید.    Site settingsروي  

allow  روي دکمهadd  را بر اساس زیر وارد کنید.  کلیک کنید و آدرس 

  

1 

2 
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 دانشکده  سامانه مدیریت یادگيری آدرس

[*.]live3.usc.ac.ir 
 +  دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده علوم و فناوري هاي زیستی

[*.]live4.usc.ac.ir 
وم انسانی + دانشکده عل  

 دانشکده گردشگري

[*.]live5.usc.ac.ir  دانشکده هنر 

 

  iي مرورگر  عالمت باال –متصل می شوید، در سمت چپ  adobe connectزمانی که براي اولین بار به  -6
را انتخاب کنید. )   allowرا باز کنید و گزینه    flashرا مشاهده می کنید. روي آن کلیک کنید و لیست بار جلو  

ن بعد  دفعات  در  است  ممکن  وجود گاهی  در صورت  کند  تغییر  تنظیمات  مروگر...  آپدیت  مانند  دالیلی  به  بنا  یز 
 بر روي لینک کالس کلیک کنید صفحه را ببندید و دوباره به  -7مشکل ابتدا آن را چک کنید(. 

 مواجه مي شوم.  …preparing the roomبا خطای   adobe connect به هنگام اتصال به  -7

 داده شده است را اجرا کنید. 6توضیحاتی که در سوال ا بسته و صفحه رپاسخ: 

 

 با خطای آپدیت نرم افزار روبرو مي شوم  adobe connectدر هنگام اتصال به  -8

عال کنید و براي آپدیت باید فیلترشکن خود را ف  .اگر با این اخطار مواجه شدید باید نرم افزار را آپدیت کنید  پاسخ:

 ید.سپس اقدام به آپدیت نمای

 .به مدت طوالني در حالت اتصال باقي مي ماند  adobe connectدر هنگام اتصال به  -9

شکل  پاسخ:   با  که  صورتی  شوید  روبرودر  می  در .  مواجه 

را نصب     FlashPlayerو    adobe connectصورتی که  
 ده اید.کر
 را ببندید. پنجره  ✓

 از وصل بودن و سرعت مناسب اینترنت خود مطمین شوید  ✓
 بر روي لینک کالس کلیک کنید دوباره ✓

مشکل   ✓ حل  عدم  صورت  سیستم  در  زیر  لینک  طریق  از 
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تست کنید. متناسب با خطاهایی که اعالم می شود، نسبت به رفع   adobe connectخود را جهت اتصال به  
 آن اقدام نمایید

  adobe connectتست اتصال به

ر با وجود اینکه تمام نرم افزانداشتم. ولي اخيرا    adobe connectقبال مشکلي برای اتصال به   -10

 وصل شوم  adobe connectها و تنظيمات را انجام داده ام نميتوانم به 

 موارد زیر را انجام دهید پاسخ:

 پنجره را ببندید.   ✓
 موارد زیر را متناسب با مروگر خود انجام دهید.  ✓

 بعد از انجام موارد زیر صفحه را بسته و دوباره بر روي لینک کالس کلیک کنید ✓

را انتخاب  more toolsتنظیمات مرورگر  منوياز   استفاده می کنید chromeدر صورتی که از مروگر 
 .کلیک کنید   clear browsing dataگزینه سپس بر روي  ،کنید

قرار داده و سپس    all timeرا در حالت    time rangو آیتم    کردهتمام گزینه ها را انتخاب    advanceاز تب  
 را بزنید.  clear dataدکمه 

  
 
 

را انتخاب   nooptiمنوي  منوي تنظیمات مرورگر   از     استفاده می کنید   Firefoxدر صورتی که از مروگر  
بروید.   Cookies and Site Dataرا انتخاب کرده و به بخش     Privacy & securityگزینه  سپس  ،  کنید

 را انتخاب کرده و تمام موارد را پاک کنید clear dataسپس گزینه 

 

  

 

1 

3 

2 

http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
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به   -11 اتصال  برای  که  مرورگر  adobe connectزماني  با      chromeاز  کنم  مي  استفاده 

 مواجه مي شوم.  troubleshooting pageخطای 

 عمل کنیدکافی است به شکل زیر می باشد.  cookiesاین خطا به علت اجراي پاسخ: 

 
 

ولي -12 ام  داده  انجام  را  تنظيمات  و  ها  افزار  نرم  به    همچنان  تمام   adobe connectنميتوانم 

 نصب شوم  

تست کنید. متناسب با خطاهایی که    adobe connectاز طریق لینک زیر سیستم خود را جهت اتصال به  پاسخ:  

 اعالم می شود، نسبت به رفع آن اقدام نمایید 

   connectadobeتست اتصال به

 .روبروی مي شوم meeting login has expiredبه هنگام ورود به کالس با خطای   -13

دسترسی  :پاسخ زمان  این    (session)مدت  به  و    meetingشما  بسته  را  پنجره  باید  است.  یافته  خاتمه 

 .دوباره بر روي لینک کالس کلیک کنید

2 

 ددر مرورگر کروم با این خطا مواجه شده ایزمانی که  

تیک زده    allowکافی است از کادر باز شده کزینه  

 کلیک کنید  doneو سپس بر روي دکمه  شود

1 

2 

4 

5 

3 

1 

http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
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 چگونه میکروفن خود را فعال کنم؟ -14

 را انتخاب کنید(   connect my audioبر روي آیکون میکروفن کلیک کنید ) و یا گزینه پاسخ: 

را انتخاب کنید تا فلش پلیر براي انتقال صدا    allowبه شما نمایش داده شد گزینه    settingپنجره  در صورتی که  
 فعال شود.) زمانی که میکروفن به رنگ سبز باشد نشان دهنده فعال بودن آن می باشد(

 

 ؟ فعال نمي شود  يکروفنبا کليک بر روی آیکون م -15

 موارد زیر را انجام دهید شود فعال نمی، میکروفون میکروفون با کلیک بر روي آیکون صورتی کهدر پاسخ: 

 .را مطابق تصویر زیر انتخاب کنید ”Settings“ وسط صفحه کلیک راست نموده و گزینه -1

http://iranian.ac.ir/faqs/130111/
http://iranian.ac.ir/faqs/130111/
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 را عالمت بزیند rememberو  allowدر پنجره باز شده آیکن دوم در پنجره زیر را انتخاب کنید. گزینه  -2

 

آ -3 نماییدسپس  انتخاب  را  صدا  کارت  درایور  )کشویی(  شونده  باز  منوي  از  و  کرده  انتخاب  را  میکروفن   .یکن 

 ( .اگر درایور کارت موردنظر موجود نبود کارت صدا نصب نشده است :توجه)

تا    -4 کنید  همزمان صحبت  بطور  و  برده  جلو  و  عقب  را  ولوم  دستگیره  زیر  تصویر  ولوم  مطابق  توسط  مناسب  صداي 
 .مشخص گردد

 

 را انتخاب کنید.   global settingادامه مشکل، روي صفحه راست کلیک کنید و این بار  در صورت -5

 کلیک کنید .……camera and Micروي دکمه  camera and Micدر پنجره باز شده، در تب  -6
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 مشاهده نکردید آن را اضافه کنید. هاي زیر را  در صورتی که در پنجره آدرس  -7

و از لیست نیز گزینه    را طبق جدول زیر وارد کنید  کلیک کنید و در پنجره باز شده آدرس   addبراي این کار روي  
allow   را انتخاب کنید. و سپسok  کنید 

 دانشکده  سامانه مدیریت یادگيری آدرس

live3.usc.ac.ir 
 +  دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده علوم و فناوري هاي زیستی

live4.usc.ac.ir 
وم انسانی + دانشکده عل  

 دانشکده گردشگري

live5.usc.ac.ir  دانشکده هنر 
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 به رنگ سبز است ولي تصویر من را دیگران نمي بينند؟ webcamآیکون  -16

 کلیک کنید start webcamبراي اینکه تصویر شما نمایش داده شود بر روي پاسخ:  

 چگونه ميکرفون را برای دانشجویان فعال کنم؟  -17

باز شده      پاسخ: از لیست  دارید  دانشجو نگه  اسم  بر روي  انتخاب    Enable Microphoneموس را  را 

 کنید

 برخي از پنجره ها)مانند پنجره فایل.....( غير فعال مي باشد . چگونه فعال کنم؟ -18

 هر کدام از پنجره ها که غیر فعال شده است را می توانید فعال کنید.  Podاز منو پاسخ: 

 نشجویان فعال است. چگونه غير فعال کنم؟ميکرفون تمام دا  -19

 را بردارید  Microphone Rights for Participantsتیک گزینه   Audio منو از پاسخ: 

 زماني که صبحت مي کنم صدا اکو مي شود؟  -20

شده از سیستم شما دوباره وارد میکروفون شده و  در صورت وجود اسپیکر ممکن است صداي پخش  پاسخ:  

 میکروفون اسپیکر توسط شنود اسپیکر بایستی صداي انعکاس از جلوگیري . براي باعث چند صدا شدن  شود

مورد .شود غیرفعال  در (sound) صوت تنظیمات در زیر تصویر در شده داده نمایش روال طبق این 

control panel پذیرد می انجام ویندوز.   
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 در کالس آنالین کار نمي کند؟ ”Chrome“ چرا ميکروفون و دوربين در مرورگر -21

 میکروفون و دوربین بطور پیش فرض در ”Google Chrome“ در نسخه هاي جدید مرورگرپاسخ:  

“Adobe Connect” کار نمی کند. لذا به منظور فعال کردن آنها مراحل زیر را دنبال نمایید. 

لیست    -setting  2-  privacy & security  3-  site setting  4منو   -1  unsandboxedاز 

plugin access  .به بخش  -5را انتخاب کنیدallow   زیر را اضافه کنید    هاي  لینک 

 دانشکده  سامانه مدیریت یادگيری آدرس

[*.]live3.usc.ac.ir 
 +  دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده علوم و فناوري هاي زیستی

[*.]live4.usc.ac.ir 
وم انسانی + دانشکده عل  

 دانشکده گردشگري

[*.]live5.usc.ac.ir  دانشکده هنر 

 

1

2 

3 

4

5 

6 

تیک این گزینه برداشته شود   

نظر را انتخاب کنید  موردمیکروفون   

http://iranian.ac.ir/faqs/130109/


 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ 

 

 

 

 

 

3 
2

2

3 
1 

4 

5 



 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ 

 

چگونه مي توانم اطمينان حاصل کنم نرم افزارهای الزم برای استفاده از سامانه یادگيری   -22

 مجازی به درستي روی سيستم من نصب شده است؟

 سامانه افزاري سخت و افزاري نرم هاي نیازمندي: پاسخ 

 یا لپ تاب   کامپیوتر دستگاه یک -

  مناسب کیفیت با هدست   عدد یک -

 ADSL  پرسرعت اینترنت -

 تصویر  گذاري اشتراک به براي وبکم -

از     Mozilaیا    Firefoxمرورگر  نصب   - ترجیحا  ولی  کرد  استفاده  شود  می  هم  دیگر  هاي  مرورگر  )از 

Firefox  )استفاده کنید 

 متناسب با مرورگر )نصب فلش پلیر الزم و ضروري است(   Adobe FlashPlayer نصب -

   Adobe Connectنرم افزار    -

 )در صورت نیاز(  Adobe Connect -addinافزونه  -

امکان  - اینکه  به  توجه  با  افزار    کیبورد فارسی:  نرم  نویسی در   روبرو   adobe connectفارسی  اشکال  با 

 .  است. جهت رفع مشکل بایستی کیبورد فارسی طراحی شده براي این منظور نصب گردد

بخش  * از  توانید  می  را  نیاز  مورد  هاي  افزار  افزار"نرم  نرم  سایت    "دریافت  روي  آموزش  بر  مرکز 

 علم و فرهنگ دانلود کنید  الکترونیکی دانشگاه

جهت تست سیستم خود به منظور اطمینان از درستی نصب نرم افزارهاي مذکور روي پیوند  همچنین  *  

   :زیر کلیک کنید 

 آموزش الکترونیکی تست نرم افزارهاي مورد نیاز سامانه 

 

  

http://iranian.ac.ir/faqs/130105/
http://iranian.ac.ir/faqs/130105/
http://vc.usc.ac.ir/news/5e701b8503e89ec1208b4567/staticpage
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
http://live.usc.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
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 : ویژه اساتيدسواالت  ❖
 در ليست درس ها برخي از کدهای درسي من وجود ندارد؟ -23

را براي واحد پشتیبانی ارسال کنید تا در اسرع وقت   کامل خودنام  ها و  به همراه کد درس  استادي  شماره  :  پاسخ

 درس به لیست دروس شما اضافه شود

 برای ورود به کالس درس از چه لينکي باید وارد شوم؟ -24

اضافه کردن یک فعالیت و یا "اگر تا به حال لینک کالس را ایجاد نکرده اید در حالت ویرایش بر روي گزینه  پاسخ:  

را انتخاب کنید. بعد از ایجاد لینک بر     adobe connect  کلیک کنید. و از لیست نمایش داده شده   "منبع
  به   کلیک کنید تا  "پیوستن به کالس "  روي آن کلیک کنید و در صفحه اي که نمایش داده می شود بر روي دکمه

adobe connect   متصل شوید 

 روبرو مي شوم  private meetingهنگام ورود به کالس با خطای  -25

در صورتی که دوباره با این خطا    صفحه را بسته و دوباره بر روي لینک پیوستن به کالس کلیک کنید.پاسخ: 

 و یا یک بار خارج شده و دوباره به سامانه وارد شوید.  ( ctrl+F5)کلید  مواجه شدید یا صفحه را رفرش کنید

 
 

را به اشتراک مي گذارم و از نشانگر استفاده مي کنم نوشته های    PDFهنگامي که فایل   -26

 زیر اشاره گر محو مي شود؟  

استاندارد   PDF فرمتدر صورتی که هنگام استفاده از نشانگر نوشته ها محو می شود علت این که  پاسخ:  

 را انجام دهید   PDFفایل  ذخیره سازي نیست. براي حل این مشکل به روش زیر  

تهیه شده است. اگرچه مراحل زیر   ” Microsoft Office 2010 ”زش زیر بر روي نرم افزار  آمو :توجه

در سایر نسخه هاي آفیس نیز قابل انجام می باشند اما ممکن است تغییرات جزئی در برخی از گزینه هاي  

 .ذکر شده وجود داشته باشد

 : Pdfتبه فرم (Word)یا مراحل تبدیل و ذخیره سازي فایل پاورپوینت ** 

تب -1 به  نموده  باز  برنامه  محیط  در  را  پوینت  پاور  گزینه ”File“ فایل  سپس  و  را   ”Print“ مراجعه 

 ( انتخاب کنید. )مانند شکل زیر
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  عبارت   جدیدتر  هاي   ورژن  در.) دهید.  تغییر”  Adobe PDF“به  را  خود  چاپگر   نوع  تصویر  سپس مطابق -2

Microsoft Print To PDF   کنید  می مشاهده را ) 

 .گزینه پرینت را مانند شکل زیر کلیک نمایید -3

 .مشخص کنید Pdf ذخیره فایلنامی براي فایل و مکانی را جهت   -4
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 : ویژه دانشجویانسواالت  ❖
 در ليست درس ها برخي از کدهای درسي من وجود ندارد؟ -27

را براي واحد پشتیبانی ارسال کنید تا در اسرع وقت    شماره دانشجویی خود را به همراه کد درس و نام استاد:  پاسخ

 درس به لیست دروس شما اضافه شود

 برای ورود به کالس درس از چه لينکي باید وارد شوم؟ -28

به معناي لینک کالس است. بر روي لینکی که کنار این آیکون  قرار دارد کلیک کنید. در     آیکونپاسخ: 

    adobe connect به کلیک کنید تا "پیوستن به کالس "صفحه اي که نمایش داده می شود بر روي دکمه 

 متصل شوید

 روبرو مي شوم  private meetingهنگام ورود به کالس با خطای  -29

 . استاد درس به شما اجازه ورود دهد  جهت ورود به کالس بایستی پاسخ: 

 
 

در سامانه یادگيری الکترونيکي وقتي از کالس های ضبط شده استفاده مي نمایم صدا با   -30

 تصویر هم زمان نيست. علت چيست؟ 

از  ارسال  پاسخ:   مستقل  مذکور  سامانه  در  کالس  بازپخش  هنگام  تصویر  و  صدا  به  مربوط  اطالعات 

متوقف را  کالس  نمایش  نمودید  مشاهده  را  مشکل  این  چنانچه  هستند  از   (pause) یکدیگر  بعد  و 

 .نمایید (play) ثانیه مجددا نمایش را اجرا 20 حدود 

 .ثانیه در نظر بگیرید 20 توقف را بیشتر از  در صورت عدم اصالح مجددا فرآیند باال را اجرا اما زمان

چگونه مي توان با استفاده از گوشي های هوشمند و تبلت های مجهز به سيستم عامل   -31

 اندروید به کالسهای آنالین متصل شد؟ 

وشی هاي هوشمند و یا تبلت هاي مجهز به سیستم جهت اتصال به کالسهاي آنالین از طریق گ پاسخ: 

 .را روي دستگاه خود دانلود و نصب نمایید  ”Adobe Connect“عامل اندروید می بایست نرم افزار 

http://iranian.ac.ir/faqs/130104/
http://iranian.ac.ir/faqs/130104/
http://iranian.ac.ir/faqs/130103/
http://iranian.ac.ir/faqs/130103/
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زماني که از طریق موبایل بر روی لينک کالس های ضبط شده کليک مي کنم به ادوبي   -32

 کانکت متصل نمي شود؟ 

را نصب کنید. این مرورگر   Puffinبراي مشاهده کالس هاي ضبط شده بر روي موبایل باید مرورگر  پاسخ:  

 با فیلتر شکن کار می کند 

 you do not haveزماني که بر روی لينک کالس های ضبط شده کليک مي کنم، خطا   -33

permission ……  داده مي شود؟ 

شده هنوز در اختیار عموم براي مشاهده قرار نگرفته  علت این خطا این است که لینک کالس صبظ    پاسخ:

 است. موضوع را به استاد و یا تیم پشتیبانی منتقل کنید تا در اسرع وقت اصالح شود. 

 تهيه کرد و یا پرینت گرفت ؟  خروجي  فایلآیا مي توان از تخته وایت برد   -34

 از خروجی فایل تهیه پرینت، تهیه امکان (white board) سفید تخته  از استاد استفاده صورت  درپلسخ:  

کنار   تمام یا و صفحه پایین  به  رو  فلش  روي  است  کافی  دارد.  وجود  نمایش  صفحه  کردن    پنجره صفحه 

white board   .کلیک کنید 

می توانید مطابق شکل زیر صفحه را پرینت و یا ذخیره نمایید. )جهت پرینت کافی پرینتر  printبا انتخاب گزینه  -
 را از لیست انتخاب کنید(  adobe PDFظر را انتخاب کنید. در صورت تمایل به ذخیره کردن گزینه مورد ن

 

 


