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 به نام خدا                                                         

 

 1400-1401سال تحصیلی  اولبرگزاری کالسهای نیمسال  1شماره  اطالعیه

نیز بصورت  1400-1401سال تحصیلی  دومهای نیمسال کالسهمانند نیمسال گذشته ، ه ادامه روند شیوع ویروس کروناتوجه ببا 

 گردد.میبرگزار   Adobe Connectافزار  در بستر سامیاد و نرم الکترونیکی

در این راستا طبق تقویم آموزشی بعد از اتمام مراحل انتخاب واحد دانشجویان، اطالعات دروس، اساتید و دانشجویان از سیستم 

 الکترونیکی برگزار خواهد گردید.ها بصورت ماه کالس شهریور 27جامع گلستان اخذ و به سامیاد منتقل خواهد شد و از تاریخ 

 : توجه
 بهبود شرایط مربوط به درصورت ها اتخاذ شده و تمهیدات الزم برای برگزاری حضوری کالسها و آزمون

 .ها اعالم خواهد شدبیماری کوید و امکان حضور در دانشگاه، شرایط جدید برگزاری کالسها و آزمون

 ی دانشجویان نوورود مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درخصوص زمان برگزاری کالسهای آموزشی برا

 پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان و انجام مراحل پذیرش و ثبت نام، اطالع رسانی خواهد شد. ،1400سال 

 یبا اعالم اسام زیمشترک است ن نوورود  انیکه با دانشجو یلیتکم التیمقاطع تحص یآموزش هایکالس

 نوورود برگزار خواهد شد. انیگروه ها، همزمان با حضور دانشجوو  هاآن توسط دانشکده

برروی آیکون ترم اول ، https://el.yazd.ac.irاز طریق آدرس های خود،دانشجویان محترم می توانند براساس زمانبندی کالس

  کلیک نمایند. 1400-1401
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رمز ورود )شماره ملی بدون صفر ابتدایی در صورت و  دانشجویی(نام کاربری)شماره با استفاده از ، اولپس از ورود به صفحه 

  د.نشو امانه، وارد س) نام کاربری و رمز ورود دانشجویان اتباع هردو شماره دانشجویی می باشد( ،وجود(

که در نیمسال گذشته رمز عبور خود را تغییر داده باشند، جهت ورود به سامانه در صورتیدانشجویان محترم توجه: 

 استفاده نمایند. از همان رمز عبور

 

ی های من قابل مشاهده است. با انتخاب هر درس دو گزینهنام شده دانشجو در منوی درسهای ثبتپس از ورود به سامانه، درس  

پس  شوید.ی ورود به سامیاد، وارد محیط این سامانه میشود. با کلیک روی گزینهمشاهده می کالسلینک ورود به سامیاد درس و 

 از ورود به درس موردنظر، بر روی لینک کالس کلیک کرده و با انتخاب گزینه پیوستن به کالس، وارد محیط کالس شوید.

                               

به افزار شده و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور که نرم بصورت مستقیم وارد این Adobe Connectبا کلیک روی نام لینک 

 شوید.ترتیب شماره دانشجویی و کدملی است، وارد محیط کالس برخط می

 برای همه دانشجویان کدملی است. Adobe Connectتوجه: رمز عبور جهت ورود به کالس 
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گیرد. ستون سمت راست مربوط به لینک ذیل صفحه پیوستن به کالس قرار میدر فیلم کالسهای ضبط شده در سامیاد : 1نکته

آنالین جلسه بوده که بالفاصله بعد از اتمام کالس قابل دسترسی خواهدبود و ستون انتهایی سمت چپ مربوط به لینک آفالین 

  .است قابل دسترسیجلسات است که چند روز بعد از برگزاری کالس 

 

ی قسمت راهنما https://yazd.ac.ir/elearningسایت در  Adobe Connectراهنمای کامل استفاده از سامانه سامیاد و : 2نکته

 قرار گرفته است. سایت

 به شرح ذیل است: و آزاد یکیالکترون یهاواحد آموزش 1400-1401اول  مسالین یهاکالس بانانیشماره تماس پشت: 3نکته

و  18:00تا  8:00گویی شنبه تا چهارشنبه )زمان پاسخ یخانم افشار 4024 یداخل اد،یو سام AC یهامشکالت مربوط به سامانه -
 (14:00تا  8:00گویی شنبه تا چهارشنبه )زمان پاسخ یخانم اشجار 4025 یو داخل (13:00تا  8:00ها پنجشنبه

 )زمان پاسخگویی 4027 یکم و ....، داخلوب کروفن،یصدا، مشکالت م ی، قطعACافزار مانند: نصب نرم ستمیمشکالت مربوط به س -
 (13:00تا  8:00ها و پنجشنبه 18:00تا  8:00شنبه تا چهارشنبه 

های آموزش الکترونیکی را از طریق سامانه پشتیبانی آنالین توانند مشکالت مربوط به سامانه: دانشجویان محترم همچنین می4نکته

 آموزش الکترونیکی مطرح نمایند.  برخطدر قالب متن، صوت و تصویر با پشتیبانان 

 

 

 

 

 

 

 های الکترونیکی و آزادشآموز گروه


