
 (vclass.znu.ac.ir/nima) راهنمای ورود به سامانه نیما 

 

 Flashنمایش داده می شود که باید   Adobe Flash Player is blocked به این پیغام خطا   دبعد از ورو

Player  .فعال کردن روی عالمت قفل در کنار آدرس کلیک نماید.مشکل برای رفع این  را فعال نماید(Flash 

Player است ( مدر هر ورود الز 

 :  Flash Playerمراحل فعال کردن 

 

 

 آدرس ورود به سامانه  نیما

vclass.znu.ac.ir/nima 

 

 )کد ملی( گذرواژه 
 )کد ملی( نام کاربری

 

جهت رفع مشکل 

Flash 

Player در این

  وقسمت کلیک 

 site روی گزینه

settings   کلیک

 نماید



 

 

 

 

کلیک نماید و در صفحه   site settingsروی گزینه 

 را فعال نماید  flashبعد 

 را فعال کنید  Alowگزینه 

نماید تا صفحه ورود   Alowرا   Flashدر این قسمت 

 شود. در هر ورود انجام این کار الزم استفعال به نیما 



، وارد صفحه ذیل شده و بر روی ورود به سامانه کالس مجازی کلیک نماید تا   Flash Playerبعد از فعال کردن 

 وارد صفحه کالس های درسی شوید

 

 

 

 

 

 

 

 ی این گزینه کلیک کنیدروبر مجازی برای ورود به کالس 

 ورود به  صفحه نیما کلیک نماید ایبر



 

بعد از ورود به جلسه کالس صفحه ذیل نمایش داده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می باشد و  ورود به جلسه فعالزمان تشکیل ساعت کالس گزینه  نیم ساعت قبل از 

 وارد کالس مربوط  شوید ورود به جلسه   میتوانید با کلیک بر

درسهای انتخاب شده در سامانه گلستان در اکانت هر دانشجو بصورت 

 جداگانه در سامانه نیما هم ثبت شده است

 نیما از گزینهدر صورت نیاز به نرم افزار مورد نیاز برای استفاده از سامانه 

 برای نصب نرم افزارهای مورد نیاز استفاده نمیاد



 در این صفحه استاد هر درس تدریس را انجام میدهد.

 

 کالس ها :و زمان تشکیل مشاهده جلسات ذخیره شده ، ساعت 

 

 

 

 

 

س تشکیل کالبا کلیک روی جلسات کالس می توانید روز و ساعت 

 مربوطه را مشاهد نماید



 

 

با کلیک روی 

محتوای کالس می 

توانید محتوا و 

جلسات ذخیره شده 

 کالس را دانلود کنید

 برای مشاهده جلسات ذخیره شده روی گزینه فوق کلیک کنید

 برای مشاهده محتوای کالس روی گزینه فوق کلیک کنید


