
  ورود به سامانه نيمافايل راهنماي 

را در قسمت آدرس نوشته و  vclass.znu.ac.ir/nimaبراي به سامانه مرورگر را فعال كرده و ادرس 

  كليك نمايد 

  

  .را وارد نمايد )كدملي ( و رمز ورود  mphd-نام كاربري كدملي بعد از اجرا صفحه زير نمايش داده مي شود كه 

  

 vclass.znu.ac.ir :ادرس سامانه 

 mphd-كدملي نام كاربري 

 و رمز ورود كد ملي مي باشد



در اين صفحه امكان مشاهده . بعد از ورود صفحه زير كه مربوط به هر شخص است نمايش داده مي شود 

  جلسات، فايل هر كالس و زمان تشكيل هر درس قابل مشاهده است 

  

  

  : مشاهده جلسات فعال 

  

  

كليك  + برروي گزينهبراي مشاهده جلسات فعال 

 كرده ليست درسهاي فعال نمايش داده شود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ورودجهت ورود به كالس فعال بر روي گزينه 

 كليك نمايد تا وارد كالس شويد

در اين صفحه استاد درس ، مطالب 

 مربوط به درس را ارئه ميدهد

ليست دانشجوياني كه در كالس حضور 

 دارند در اين قسمت قابل مشاهده است

از اين قسمت مي توانيد ، سوال يا پيام هرگونه مطلب  جهت ارسال 

 ك گذاريداترد و مطالب خود را با ديگران به اشاستفاده نماي



 : ي ذخيره شده ، فايل هادرس  براي اطالع از زمان تشكيل

  

  .كليك نمايد  فايل ها  درس ، بر روي گزينه هر  فايل محتواي مشاهده  رايب

  

  

روز و ( ثبت شده ساعت و تاريخ ، تا كليك نمايد  جلسات، بر روي گزينه  درسهر مشاهده جلسات  براي

  .نمايش داده شود  درس) ساعت تشكيل درس

مشاهده فايل ها و جلسات بر روي جهت 

كه در كنار هر درس مي باشد  + عالمت

 كليك نماييد تا گزينه ها نمايش داده شود 

 مربوط به درس بر pdfدريافت فايل  براي

  روي گزينه فوق كليك نماييد

محتواي درس ها بر روي گزينه  pdfفايل  هبراي مشاهد

فايل ها كليك نمايد تا صفحه اطالعات مربوط به همان 

  درس نمايش داده شود



 

ه امكان مشاهد جلسات  با كليك بر روي گزينه 

 ميباشد ساعت و تاريخ شروع هر درس فراهم

براي دريافت جلسات ذخيره شده بر 

 روي گزينه فوق كليك نماييد

روز ، تاريخ و ساعت شروع كالس 

 است قابل مشاهده  درس


