


وارد مرورگر شوید و آدرس سامانه جهت دانلود 

نرم افزارهای مورد نیاز را وارد نماید

استفاده VCDecktopاگر برای اولین بار است که از نسخه 

می کنید به نکات بیان شده توجه فرمایید

lms.aut.ac.ir/software/



در پنجره باز شده، روی گزینه مشخص شده کلیک نمایید تا 

شودمورد نظر جهت نصب دانلود فایل 

توجه داشته باشید این فایل در قالب زیپ دانلود می شود و 

می بایست جهت نصب آن را در یک پوشه با نام انگلیسی از 

حالت فشرده خارج ساخت



یک پوشه با نام انگلیسی
ایجاد نمایید

بر روی فایل دانلود شده راست کلیک کنید و روی گزینه مشخص شده جهت خارج 

شدن فایل دانلودی از حالت فشرده، کلیک کنید

Downloads > VCDesktop_Portable راست کلیک  < > Extract files 



ید را در پنجره باز شده پوشه ایی را که از قبل ایجاد کرده ا

ود و انتخاب کنید تا فایل مذکور از حالت فشرده خارج ش

کلیک okدر این پوشه قرار گیرد،  سپس بر روی دکمه 

کنید



وشه وارد پ. بعد از اینکه فایل دانلود شده از حالت فشرده خارج شد
.را باز کنیدVCDesktop.exeمورد نظر شده و در آن گزینه 

ری خود دقت داشته باشید که بنا به تنظیمات سیستم کامیپوت
ه ممکن است برای شما پنجره ایی به شکل تصویر ظاهر شود ک

کلیک کنید Runبرای وارد شدن به سامانه می بایست روی گزینه 
ک بصورت اتوماتیک با کلیVCDesktopدر غیر این صورت پنجره 

.اجرا خواهد شدexeبر روی فایل 



رای صفحه نمایشگر به این صورت ب

.فراگیران ظاهر می شود

رای نمایشگر استاد در صفحه جاوا ب

.فراگیران قابل مشاهده است
روی عالمت جاوا کلیک نمایید



پنجره باز شده به این صورت می باشد

می توان وارد سامانه شد و از کالس های VCDesktopاز طریق 

مرتبط استفاده نمود



برای وارد شدن به سامانه به این روش عمل کنید ؛
lms.aut.ac.ir : دامنه 



lms.aut.ac.ir

بعد از وارد کردن نام دامنه روی گزینه 
ورود کلیک نمایید



Tst-sj1

******

در این پنجره نام کاربری و گذرواژه پورتال 
دانشگاه را وارد نمایید و روی گزینه ورود 

کلیک کنید

توجه داشته باشید، گذر واژه قابل
مشاهده نمی باشد



دراین پنجره کوچک نام و کد درس 
مربوطه را خواهید دید

بر روی ورود کلیک کنید تا وارد کالس 
درس شوید

بر روی ورود کلیک کنید تا وارد 
کالس مورد نظر شوید



ر این پنجره باز شده، کالس شما می باشد که اگر به عنوان استاد د

و درس وارد شده باشید می توانید از ابزارهای انتشار صدا و ویدئ

اشید این استفاده نمایید و در صورتی که به عنوان فراگیر وارد شده ب

رتی امکان در ابتدای شروع کالس امکان پذیری نمی باشد و در صو

یدکه استاد مجوز دهد می توانید از این قابلیت ها استفاده نمای





Lms.aut.ac.ir

بعد از باز کردن مرورگر مورد نظر
lms.aut.ac.ir : آدرس سایت را در مرورگر وارد نمایید

Tst-sj1

در این پنجره نام کاربری و گذرواژه پورتال 
دانشگاه را وارد نمایید و روی گزینه ورود 

کلیک کنید
توجه داشته باشید که رمز عبور قابل 

مشاهده نمی باشد

******



برای استفاده از فایل های ذخیره شده کالس، ابتدا باید وارد 

سامانه شد، روی عالمت سبز رنگ کنار عناوین درس کلیک 

کرده و از قسمت محتوای کالس، به کالس های ذخیره شده 

.دسترسی پیدا کرد



و مطالبی که استاد در کالس ارائه داده را فایل ها 

.دانلود نمودقسمت مشخص شده در تصویر می توان از 



زمانی که فایل دانلود شده را باز کنید ممکن است بصورت 

اتوماتیک کالس ذخیره شده باز شود و بتوان آن را مشاهده 

کرد در غیر این صورت طبق این دستورالعمل، عمل نمایید 

۱

۲ روی تب کالس های ذخیره شده کلیک کنید و برای 

استفاده از کالس های ضبط شده قبلی روی دریافت فایل 

.کلیک نمایید تا فایل دانلود شود



برای استفاده از کالسهای ذخیره شده بعد از باز 
(انتخاب فایل از کامپیوتر)روی VCDesktopکردن 

کلیک می نماییم 

یمفایل دانلود شده ی کالس را انتخاب می نمای
۱۲

۳



.کالس ذخیره شده به این شکل اجرا می شود


