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راهنمای اتصال به کالس آنالین 
 ویژه دانشجویان

روش اول : ورود با استفاده از کامپیوتر و لپ تاپ )  این روش پیشنهاد میشود(

گام اول:   وارد سایت مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران به نشانی  
www.uast     شوید f11 .ac . i r

صفحه زیر بصورت اسالیدر نمایش داده میشود.
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گام دوم :    برروی آن اسالیدر           کلیک نمائید.

لیست دروس به شرح زیر نمایش داده میشود.

گام سوم:  برروی لینک کالس تعریف شده     
کلیک نمایید.



راهنمای استفاده از کالس مجازی )دانشجویان(
نسخه1 - راهنمای سریع

5راهنمای استفاده از کالس مجازی       |    راهنمای سریع دانشجویان     |   نسخه  1 - 1      |                                                                  صفحه | 

گام چهارم:  برروی منوی       کلیک نمائید.

صفحه زیر نمایش داده میشود.
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گام پنجم:   به عنوان مهمان نام و نام خانوادگی خود را به فارسی تایپ نموده

   برروی کلید    کلیک نمائید.

حاال شما در کالس درس وارد شده اید.
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روش دوم : ورود با استفاده از گوشی تلفن همراه

 گام اول: روی لینکی که در هر جلسه از کالس مرکز در اختبار شما قرار می دهد کلیک کنید.

  توجه1 : مرورگرهای مورد استفاده گوگل کروم و موزیال فایرفاکس هستند که هر دو را می توانید از 
بازار ، پلی استور یا اپ استور دانلود نمائید.

    توجه2 : مرورگر ها باید به آخرین ورژن موجود بروزرسانی شوند.

  توجه3 : جهت سهولت در استفاده از کالس آنالین سعی نمائید کالس آنالین را با لب تاپ یا کامپیوتر 
مشاهده نمائید.

گام دوم : پس از باز کردن لینک وارد صفحه زیر خواهید شد :
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 نــام و نــام خانوادگــی خــود را بــه طور کامــل وارد کــرده و روی دکمه آبی رنــگ Enter Room کلیــک نمائید.

گام سوم : پس از باز کردن طی کردن مرحله فوق، شما با تصویر زیر مواجه خواهید شد :

در صفحه باز شده روی گزینه Open in Browser کلیک کرده تا نیاز به نصب نرم افزارهای جانبی نباشد.

گام چهارم : پس از طی کردن مرحله قبل وارد صفحه زیر خواهید شد :
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در صورت مشاهده این صفحه باید منتظر باشید تا استاد شما مشخصاتتان را بررسی و اجازه حضور در کالس 
را برای شما صادر نمایند )این کار زمان کوتاهی طول خواهد کشید(.

پس از تائید شما توسط استاد شما وارد کالس آنالین خواهید شد.
اگر با موبایل کالس آنالین را تماشا می کنید سعی نمائید گوشی را به صورت افقی بچرخانید تا تصویر 

بزرگتری داشته باشید.
پس از گذراندن این مراحل کوتاه می توانید به تماشای کالس خود بنشینید و از آن لذت ببرید.

ضمناً سواالت خود را نیز به صورت پیام در همان صفحه برای استاد خود ارسال و در همان کالس پاسخ خود 
را دریافت نمائید. 
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سواالت متداول:
ــذا در  ــف میشــود. ل ــی تعییــن شــده کالس از ســوی مرکــز تعری ــازه زمان 1- ب

ــان تعییــن شــده در کالس خــود حاضــر شــوید زم
2- کیفیت اینترنت شما میتواند در کیفیت دریافت کالس موثر باشد.

ــه  ــود ب ــی خ ــام خانوادگ ــام و ن ــا ن ــا ب ــه کالس درس، حتم ــت ورود ب 3- جه
ــوید. ــی وارد ش فارس

4- درصورتــی کــه نتوانســتید وارد شــوید یــا در کیفیــت دریافــت کالس درس 
مشــکلی وجــود داشــت، بایــد کامپیوتــر، لــپ تــاپ و یــا تلفــن همــراه خــود را 
کــه بــا آن وارد میشــوید یکبــار خامــوش و روشــن نماییــد و دوبــاره وارد کالس 

شــوید.

موارد آموزشی دیگر به زودی در اختیار شما قرار میگیرد.

موفق و سربلند باشید
"معاونت آموزش-فناوری اطالعات"


