
راهنمای ورود به دوره های مجازی 
ضمن خدمت 



همکاران محترم جهت استفاده بهینه از کالسهای مجازی ترجیحا با 

.سیستم وارد کالسهای آنالین شوید



موارد مورد نیاز جهت استفاده از کالس های مجازی

 کالس   ابزار مورد نیاز برای استفاده از

 کامپیوتر یا یک تلفن هوشمند و یا یک تبلت  یک

 512اینترنت پرسرعت با سرعت حداقلkbs

 میکروفنو بلندگو

  نصب نرم افزارهای مورد نیاز



نرم افزارهای مورد نیاز جهت ورود به کالس 

 افزار های موردکالس الزم است یکی از  نرم از اتصال به یا گوشی قبل برای استفاده در سیستم عامل ویندوز 

.نصب شده باشدو یا گوشی شما نیاز زیر بر روی سیستم 

 «موقع نصب حتما مرورگر بسته باشد»نکته مهم 

 مخصوص سیستم فلش پلیر مخصوص موزیال فایرفاکس

 مخصوص سیستم فلش پلیر مخصوص گوگل کرم 

 ادوبی کانکت مخصوص مروگر  

 ادوبی کانکت مخصوص ویندوز 

 مخصوص ویندوز و سیستم کیبورد فارسی 

 ادوبی کانکت مخصوص سیستم عامل اندروید گوشی

 ادوبی کانکت مخصوص سیستم عامل گوشی های آیفون

http://ict.atu.ac.ir/uploads/flash_player_frx.zip
http://ict.atu.ac.ir/uploads/flash_player_chrm.zip
http://ict.atu.ac.ir/uploads/ac_addin_win.zip
http://ctpsol.atu.ac.ir/uploads/adobe.connect.client.2020.1.5.3.zip
http://ctpsol.atu.ac.ir/uploads/elearning-keyboard.zip
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe Connect_v2.6.9.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8


سامانه یادگیری الکترونیکی را انتخاب کنید

جهت وارد شدن به کالس در پورتال وارد شوید
LEARNING.IBTC.IR

http://learning.ibtc.ir/


در این صفحه با وارد کردن کد ملی به عنوان کاربری و 
وارد مرحله بعد شوید6الی 1پسورد عدد 

http://learning.ibtc.ir/IdeaLMS/Login
http://learning.ibtc.ir/IdeaLMS/Login


در این صفحه با انتخاب آخرین گزینه از منوهای سمت چپ وارد 

جلسات آنالین شوید 



در این صفحه با انتخاب لینک وزارت خانه وارد

.مرحله بعدی شوید



با توجه به برنامه زمانی اعالم شده از طرف آموزش با کلیک 

بر روی درس مورد نظر وارد فضای کالس شوید 



دبا یک پیغام خطا که در نوار مرورگر مشخص است از شما اجازه می خواهگوگل کروم  مرورگردر این مرحله دقت کنید که 

این اجازه را صادر کرده و با  ALWAYS ALLOWبا ز کند که شما با انتخاب گزینه  POP UPکه صفحه کالس را به صورت 

تایید کنید  و دوباره روی لینک کالس کلیک کرده و وارد کالس شوید DONEدگمه 



ست از شما مرورگر مشخص انوارزرد رنگ  با یک پیغام خطا که در مرورگر موزیال فایرفاکس  در این مرحله دقت کنید که 

 و  سپس انتخاب   OPTIONبا ز کند که شما با انتخاب گزینه  POP UPاجازه می خواهد که صفحه کالس را به صورت 

ALLOW POP UP دوباره روی لینک کالس کلیک کرده و وارد کالس شویدو اجازه را صادر کرده این



 OPENدر صورت نصب بودن ادوبی کانکت با زدن گزینه 

URLوارد فضای کالس می شوید



تنها با  واجه شدیناگر در مرورگر موزیال فایرفاکس و پس از نصب فلش پلیر با ارور زیر م

مطابق شکل وارد کالس  شوید   ACTIVEیا  RUN FLASHزدن گزینه 



با کامل شدن نوار ادوبی کانکت وارد فضای کالس می شوید



فضای کالس مطابق شکل 
ت فعال و سبز ون میکروفن به حالپس از مطمئن شدن از اتصال میکروفن به سیستم خود با کلیک بر روی آیک

رنگ در می آید و می توانید در کالس تعامل داشته باشید 

اتصال میکروفن  



محیط داخلی کالس مجازی  

درخواست میکروفن از استاد



ی یکونهاپس از اتصال میکروفن و فعال شدن آن از فلش کنار میکروفن به آ

زیر دسترسی دارید



مراحل ورود به کالس از طریق موبایل

یق مرورگر  پس از اطمینان از نصب اپلیکیشن ادوبی کانکت بر روی گوشی تمامی مراحل مانند سیستم و از طر
انجام می شود،

گوگل کروم حتما استفاده کنیداز مرورگر : نکته.

 و در قسمت تنظیمات باز شدن صفحاتpop up باز باشد

 در مرورگر آدرسLearning.ibtc.ir را کلیک کرده و درصفحه روبرو

 از سامانه زرد رنگ یادگیری الکترونیکی وارد سامانه آموزش

یادگیری الکترونیکی شوید.

http://learning.ibtc.ir/


مراحل ورود به سامانه از طریق موبایل به ترتیب از  
راست به چپ 

پس از وارد کردن کد 

ملی به عنوان کاربری 

6الی 1و پسورد عدد 

وارد صفحه بعدی شده 

و از گزینه های سمت 

چپ گزینه جلسات 

آنالین رو انتخاب 

کنید و در صفحه بعد 

وارد لینک آبی رنگ 

ورود به کالس شوید



مراحل ورود به سامانه از طریق موبایل به ترتیب از  
راست به چپ 



محیط کالس در صفحه نمایش موبایل  


