
 
مرکز پشتیبانی یادگیری 

 الکترونیکی

 راهنمای کار با سامانه نیمای جدید

 AUT-EL-0011-01 شماره:

 72/11/1911 تاریخ:      1 :ویرایش

 72تا         1        از:  صفحه

تهیه کنندگان: سمیه حسنی، فاطمه کریمی، محمد 

 عبادی، لیلا عزیزی همتی، محبوبه عمادی، لیلا نخعی

 

 
 تمامي اطلاعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

 برگزاری کلاس آنلاین

جلسات کلاس درس، مطابق پورتال آموزشی در سامانه نیما تعریف شده اند، لینک ورود به جلسه نیم ساعت قبل از 

 زمان رسمی کلاس فعال می باشد.

 

 

  



 
مرکز پشتیبانی یادگیری 

 الکترونیکی

 راهنمای کار با سامانه نیمای جدید

 AUT-EL-0011-01 شماره:

 72/11/1911 تاریخ:      1 :ویرایش

 72تا         1        از:  صفحه

تهیه کنندگان: سمیه حسنی، فاطمه کریمی، محمد 

 عبادی، لیلا عزیزی همتی، محبوبه عمادی، لیلا نخعی

 

 
 تمامي اطلاعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

 

  میکروفون در میانه سمت چپ صفحه کلیک کرده و در پنجره باز شده روی برای فعال کردن صدا روی علامت

دکمه انتشار کلیک کنید. در صورت بدون مشکل بودن میکروفون انتخاب شده دایره سمت چپ نوسان 

 سبزرنگی را نشان میدهد.
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 .برای فعال کردن تصویر به صورت مشابه عمل کنید 
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 .برای به اشتراک گذاری اسکرین روی علامت مانیتور در میانه سمت چپ کلیک کنید 

 ید.وارد کلاس شوشده  تیکروم آپدبرازر ، با  به اشتراک گذاری اسکرین یبرا 
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 فایل مورد نظر را با انتخاب   برای به اشتراک گذاری فایل و یا ویدئو روی ابزار برگه با علامت + کلیک کنید و

از روی کامپیوتر بارگذاری و برای نمایش انتخاب کنید. در اینجا تمام فایلهای بارگذاری شده  "ارسال"گزینه 

 تا کنون نمایش داده میشوند. همچنین امکان ساخت پوشه و دسته بندی فایلها وجود دارد.

 هید.د شینما ریدار را با دسکتاپ ش نتیپاورپو شنیمیان 

 

 مقابل آن کلیک کنید. "نمایش"برای نمایش فایل موردنظر روی گزینه 
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در صفحه اصلی برای هر درس قابل مشاهده، دریافت، حذف و  "فایل ها"فایلهای بارگذاری شده از طریف لینک 

 بارگذاری هستند.
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  برای نوشتن و ویرایش یادداشت که به صورت ثابت برای دانشجویان نمایش داده شود، ابزار یادداشت در میانه

 انتخاب کنید. سمت چپ صفحه را
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  کلیک کنید. با هر بار کلیک یک تخته "تخته"برای ایجاد تخته سفید و استفاده از ابزار نگارش بر روی ابزار 

 بالای تخته امکان جابجایی بین آنها وجود دارد. "-"و  "+"اضافه میشود که با کلیک روی علامتهای 

 

 

نوشته )نوشتن با موس یا قلم نوری(، تایپ متن و کشیدن خط و اشکال، علاوه بر ابزار نگارش از جمله: اشاره گر، دست 

 تخته برای فایلهای محتوایی که نمایش میدهید هم قابل استفاده هستند.
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  به طور پیش فرض برای دانشجو فعال می باشد، برای دادن دسترسی میکروفون، وب کم  "پیام متنی"ارسال

روی علامت کلید مقابل اسم هر دانشجو کلیک کنید. در اینجا امکان دادن دسترسی و ارائه محتوی به دانشجو، 

 مدیریت کلاس به دانشجو نیز وجود دارد.

 

 

  در مقابل نام دانشجو یک علامت"i" .وجود دارد که مشخصاتی راجع به سیستم دانشجو به استاد نشان میدهد 

 

 تعریف جلسه کلاس:
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 با کلیک بر روی اسم درس مورد نظر، منوی درس باز میشود.پس از ورود به سامانه، 

 .برای تعریف جلسه کلاس، بر روی افزودن جلسه کلیک کنید

 .تاریخ و زمان شروع کلاس و مدت زمان کلاس را مشخص و کلید ثبت را بزنید
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 گزارش گیری

 گزارش جلسات کلاس 

زیر کلاسهای  تعریف شده فعال است که با فشردن آن لیست  "دریافت اکسل "باکس آبی رنگی  با نوشته 

باز می شود و گزارش تعداد کلاسها با ذکر  meetings(session name)کلاس تعریف شده در یک فایل اکسل 

 تاریخ و روز و وضعیت ) اجرا شده، شروع نشده ( در فایل نمایش داده می شود. 

 

 
 حضور و غیاب دانشجو 

از نوار سمت راست صفحه روی علامت + کنار اسم درس کلیک کنید. در منوی باز شده گزینه های زیر به 

 نمایش در می آید:

 فایل ها

 جلسات

 حضور و غیاب

 کاربران

 افزودن جلسه

 روی گزینه حضور و غیاب کلیک کنید.

 و تاریخ و روز کلاسهای "نام و نام خانوادگی دانشجو " ، "نام کاربری"لیستی سمت چپ صفحه باز می شود که 

 درس قابل مشاهده است. ) در ردیف آخر زیر اسامی دانشجویان مشخصات استاد درس مشاهده می شود.(
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کلید آبی رنگی با نوشته دریافت اکسل مشاهده می کنید که با فشردن آن گزارش حضور و غیاب دانشجویان 

 دریافت می کنید. presencesدر فایلی به نام 

 کاربران 

از نوار سمت راست صفحه روی علامت + کنار اسم درس کلیک کنید. در منوی باز شده گزینه های زیر به 

 نمایش در می آید:

 فایل ها

 جلسات

 حضور و غیاب

 کاربران

 افزودن جلسه

 روی گزینه کاربران کلیک کنید.

 "، "نام و نام خانوادگی "،"نام کاربری "مشخصات در سمت چپ صفحه اسامی دانشجویان و استاد درس با 

 قابل مشاهده است. "ایمیل اول و دوم "و  "نقش

 کاربران در فایلی به نام کلید آبی رنگی با نوشته دریافت اکسل مشاهده می کنید که با فشردن آن گزارش

users .دریافت می کنید 

 .شودیم جادیا یبه زود یول ستین رینسخه فعلا امکانپذ نیدر ا انیبه دانشجو یگروه یامکان دسترس

 

 

 بارگذاری فایل ها

+ کنار اسم درس کلیک کنید. در منوی باز شده گزینه های زیر به  از نوار سمت راست صفحه روی علامت

 نمایش در می آید:

 فایل ها

 جلسات

 حضور و غیاب

 کاربران

 افزودن جلسه

 روی گزینه فایل ها کلیک کنید.

 در سمت چپ صفحه یک کلید آبی به نام ساخت پوشه و یک کلید سبز به نام ارسال فایل مشاهده می شود.

 می توانید فایلهای آپلود شده را دسته بندی نمایید.با ساخت پوشه 
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پس از ساختن پوشه، وارد آن شوید و سپس با کلید ارسال فایل، از مسیر مورد نظر روی سیستم خود فایل را 

 بارگذاری نمایید.

 

 

 بازبینی جلسات ذخیره شده

باز شده گزینه های زیر به از نوار سمت راست صفحه روی علامت + کنار اسم درس کلیک کنید. در منوی 

 نمایش در می آید:

 فایل ها

 جلسات

 حضور و غیاب

 کاربران

 افزودن جلسه

 روی گزینه جلسات کلیک کنید.

 در سمت چپ صفحه لیست جلسات کلاس ها مشاهده می شود.

جلوی جلسات برگزار شده کلید بازپخش به رنگ آبی دیده می شود که با کلیک روی آن می توانید ویدئوی 

 .کلاس برگزار شده را ببینید

 یهنای باند مصرف نمی کند و اختلالی هم در کلاس نیما ایجاد نمی کند.رکوردر  نیاسکر نیاستفاده از پلاگ
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، تیک امکان مشاهده جلسه ذخیره شده را شده رهیذخ لمیسمت راست ف ندیرا دانشجو نب یجلسه ا لمیف نکهیا یبرا

 بردارید.
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 به کار بردن قلم نوری در سامانه جدید نیما

 نصب درایور قلم نوری 

ه مهم نیست که چه برندی خریداری کرد د.نصب درایور قلم نوری مهمترین نکته برای شروع کار با قلم نوری می باش

 Plug and . اکثر قلم های نوریکنیدنصب را باید درایور آن  ،ید، برای استفاده بهتر از ویژگی های قلم نوری خودا

Play اشاره گر حرکت می کند و شاید. هستند. به این معنی که با اتصال به کامپیوتر به راحتی شروع به کار می کند 

های  ندوزحساسیت به فشار فعال شود، اما حساسیت به زاویه فعال نشده است و یا شاید دکمه ها فعال نیستند. در وی

 .معمولا این اتفاق میفتد 01

درایور را حتما از وبسایت های مرجع خود دانلود بکنید. به این خاطر که آخرین آپدیت را همیشه در وبسایت خود ارائه 

می دهند. اینکه به روز ترین آپدیت را دانلود بکنید بسیار اهمیت دارد. درایور یک قلم نوری فقط برای شناساندن آن 

 .مپیوتر نیست. خیلی از ویژگی های یک قلم نوری با آپدیت شدن بهتر و دقیق تر عمل می کنندبه کا

ری و درایور قلم نوکنید پاک آن را قبل از این قلم نوری روی کامپیوتر خود نصب داشتید،  دیگری اگر درایور قلم نوری

 .کنید Restart ایور یک بار سیستم راحتما بعد از نصب در. خود را نصب کنید ) ممکن است تداخل ایجاد بکند(

 تنظیمات قلم نوری 

را اجرا  x کلید های میانبر انجام داده اند. به طور مثال یک کلید فرمانبر روی  ابعضی از قلم های نوری تنظیماتی ر

درایور تمام برند را اجرا میکند. اما بهتر است روش تنظیمات را یاد بگیریم. بعد از نصب  y میکند و یا تاچ رینگ فرمان

های خوب یک پنل در اختیار کاربر قرار می دهند که می توان تمام کلید های روی قلم و پد طراحی را خصوصی سازی 

 .کرد

و   Right Click . به طور مثال دکمه بالایی قلم را رویکنید خصوصی سازی ی قلم رادقیقا دکمه ها شما میتوانید

. معمولا اساتید دانشگاه یک دکمه را برای سوئیچ کردن بین دو رنگ قرمز و کنیدتنظیم  Undo دکمه پایین را روی

 دارد.گویا تر باشد. این بستگی به نوع استفاده کاربر جویان مشکی استفاده می کنند تا برای دانش

 کالیبره کردن قلم نوری 
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لیبره کردن است. معمولا قلم های نوری وط به کاببخشی از این پنل نصب شده بعد از دانلود و نصب درایور قلم نوری مر

بدون نمایشگر نیازی به کالیبره ندارند. اما قلم های نوی با نمایشگر قطعا نیاز به کالیبره کردن دارند. قلم و ابعاد نمایشگر 

قیقا د قطعا باید کالیبره شود. به این شکل که چند نقطه در نقاط اصلی نمایشگر )چهار چوب( ظاهر می شود و کاربر باید

 .روی این نقطه کلیک بکند

 قلم نوری روی میز 

قلم نوری نصف آن روی لپ تاپ و اگر بسیار راحت باشد.  شما قلم نوری باید روی میز به شکلی قرار بگیرد که برای 

د می کند. هیچ وقت دو قلم نوری را روی انصف دیگر آن روی میز باشد به لحاظ جریانات الکترومغناطیسی مشکل ایج

نباید قرار داد )حتی اگر یکی از آنها خاموش باشد(. قلم نوری بدون نمایشگر به شکلی باید قرار گیرد که دست کاملا  هم

راحت باشد. نیازی نیست دست از بازو خم شود. اگر نیاز به کلید های میانبر بیشتر است بهتر است در کنار قلم نوری 

بهتر است ماوس از سیستم خارج شود )ممکن است تداخل . به هم باشند یک کیبورد قرار گیرد. هر دو کنار هم و نزدیک

مانند آهنرباء گیره ) ایجاد بکند(. اطراف قلم نوری با نمایشگر و بدون نمایشگر خود لوازمی که آهنرباء دارند قرار ندهید

 (.های کاغذ

بیند و یا اینکه روی میز قل بخورد و قلم باید بر روی پایه قلم قرار گیرد. نوک قلم حساس است و ممکن است آسیب ب

 .به زمین بیفتد

 .که چپ دست هستند می توانند در تنظیمات پنل قلم نوری خود را خصوصی سازی بکنند و آن را بچرخانند اساتیدی

 .پس از نصب قلم نوری، در پنل سمت چپ بر روی تخته کلیک میکنیم 
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 میدهیم.قرار  "دست نوشته"سپس ابزار را در حالت 
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 حالا به راحتی می توانیم با استفاده از قلم بر روی تخته بنویسیم. از قلم به عنوان پوینتر موس نیز میتوان استفاده کرد. 

 برای تغییر رنگ قلم در سمت چپ بر روی علامت قلم کلیک کرده و رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
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بر روی علامت تخته در سمت چپ صفحه، تخته های مجزا ایجاد کرده و داخل  شما میتوانید مانند تصویر زیر با کلیک

 هر تخته صفحات متعددی با کمک علامت + ایجاد کنید.

 


