
 راهنمای استفاده از سامانه نیما

داوطلبان گرامی با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور مصاحبه دکتری دانشگاه زنجان به صورت مجازی و از طریق سامانه 

 .جهت استفاده از سامانه نیما و انجام مصاحبه ابتدا نکات زیر را رعایت نمایید   .نیما برگزار خواهد شد

 .مصاحبه الزم است اینترنت شما از کیفیت و سرعت مناسب برخوردار باشیدجهت انجام  -1

در اختیار داشته باشید و تنظیمات الزم را بروی ( هدفون و در صورت نیاز وب کم )وسایل ارتباطی مناسب  -2

 .سیستم خود انجام دهید

 .را فراهم نمایید با توجه به الزامی بودن پخش تصویر داوطلبان جهت احراز هویت شرایط الزم -3

 .از به روز بودن نرم افزارهای سیستم خود اطمینان حاصل نمایید -4

 استفاده نمایید chromeجهت ورود به سامانه نیما از مرور گر  -5

 

 نحوه ورود به سامانه نیما و انجام مصاحبه

 .سپس از قسمت مشخص شده وارد سایت شوید. وارد سامانه نیما شوید  https://vclass.znu.ac.irابندا از آدرس 

 

 

 

 

https://vclass.znu.ac.ir/


 پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید 

 mphd-4582236269   :مثال   -mphd کد ملی :نام کاربری

 کد ملی  : کلمه عبور

 نام کاربری و کلمه عبور زبان سیستم انگلیسی باشددر هنگام وارد کردن 

 

 

 

 مجازی شویدپس از ورود از قسمتی که در تصویر زیر مشخص شده است وارد کالس 

 

 

 

 

 



همچنین میکروفون و دوربین خود را فعال نمایید سپس با  Flash playerدر صفحه باز شده براساس راهنمای انجام شده 

 .کلیک بر روی دکمه ورود وارد کالس شوید

 

 

 

 .پس از ورود در پنجره باز شده با کلیک بر روی کلید ورود به جلسه وارد جلسه مصاحبه شوید

 

 

 

 

 



 

ویدئو را / طبق تصویر زیر انتشار صدا حال شما وارد جلسه مصاحبه شده اید جهت فعال نمودن پخش صدا و تصویر خود

 .را دارید طبق تصویر عمل کنید سال متنی برای اعضای کمیته مصاحبهکلیک کنید همچنین اگر قصد ار

 

 

در پنجره باز شده با . ویدئو گزینه ویدئو را انتخاب نمایید تا تصویر و صدای شما منتشر شود/ پس از کلیک بر روی دکمه انتشار صدا

 .سپس کلید تایید را بزنید. اجازه انتشار صدا و تصویر خود را بدهید Allowکلیک بر روی گزینه 

 



 

از  سپس تصویر خود را متوقف، ید ابتدا با زدن دکمه توقف انتشارتوان شما ضعیف پخش می شود می در صورتی که صدای

 .دهید کروفون خود را تغییرصدای می ،قسمت تنظیمات

 

 .پس از اتمام مصاحبه با زدن دکمه خروج از سامانه خارج شوید


