
 سالم با

 .آمدید خوش مهندسی حقوق مجازی سمینار در شرکت جهت راهنمایی کانال به

 

 . دهید پیام کانال ادمین به سوال گونه هر داشتن صورت در

 

 

 

 : فرمایید مراجعه زیر لینک به مجازی سمینار در شرکت جهت

 

http://lms.uut.ac.ir/LoginPage.aspx 

 

 .باشد می مهندسی نظام عضویت شماره فرد هر عبور رمز و کاربری نام

 

http://lms.uut.ac.ir/LoginPage.aspx


 .کرد خواهید مشاهده سایت به شدن وارد از بعد که اولی صفحه

 

 .برود کنار پیام کوچک پنجره تا بزنید را "خواندم" دکمه

 

 . کرد خواهید مشهاده را باال صفحه پیام پنجره رفتن کنار از بعد



 

 بایست می درس روی که میباشد موجود مهندسی حقوق درس نام "من های درس" قسمت در باال تصویر مطابق

 شوید درس محیط داخل و. کنید کلیک

 



 

 .کنید کلیک "مجازی کالس" روی باال تصویرز مطابق مهندسی حقوق درس محیط به ورود از بعد



 

  باال تصویر مطابق

 .بود خواهد 51 الی 51 ساعت و شنبه پنج روز که مقرر ساعت و روز در

 .شد خواهد کلیک قابل و درآمده آبی رنگ به "5011 تیر 03 یکشنبه: اول جلسه" کادر داخل عبارت

 پایین تصویر مطابق

 



 

 .شد خواهید مجازی کالس محیط وارد باال تصویر در شده مشخص قسمت روی کلیک از بعد



 

 باشد می مجازی صورت به سمینار ارائه محیط این انتها در و

 

 : بایست می مجازی آموزش سیستم از استفاده برای

 

  باشد داشته روز به mozila firefox مرورگر باید -5

 .نمایید نصب به اقدام دانلود، لینک طریق از پرکاربرد های افزار نرم قسمت از توانید می دسترسی  عدم صورت در

 

 .باشد داشته شده روز به  adobe flash player باید -2

  عدم صورت در و فرمایید دقت نصب هنگام در لذا باشد می متفاوت مرورگر هر برای افزار نرم این که آنجایی از

 .نمایید نصب به اقدام دانلود، لینک طریق از پرکاربرد های افزار نرم قسمت از توانید می دسترسی

 

 قسمت تا نمایید نصب حتما را Adobe Connect Pro Addin افزار نرم پرکاربرد ها افزاری نرم قسمت از باید -0

 .شود باز شما برای مجازی الین آن کالس

 



 

 .سایت در شده مشخص " نیاز مورد افزاری نرم" قسمت


