
 مه تعالیبس

 (لرستان یانا )نسخه ارتقا یافته سامانه آموزش مجازی دانشگاهسامانه وده از افنحوه استراهنمای کلی 

میز در بخش   (lu.ac.ir) در سایت دانشگاهآدرس های زیر مراجعه نمایید و یا به ا استاد( )دانشجو یتوجه به کاربری خود  با -1

 را انتخاب نمایید. خود به مربوط گزینه ،سامانه هاخدمت/

 admin.viannacloud.ir-http://luviannaیژه اساتید : وآدرس سامانه 

 https://luvianna.viannacloud.irجویان: ویژه دانشآدرس سامانه 

 

 

 
قرار  اساتید محترمی که برای اولین بار  کرده اند همان کاربری و رمز عبور را استفاده کنند.از سامانه قبلی استفاده نی که کاربرا -2

 قه ای در سامانه قبلی ندارند(بو یا اساتید مدعو جدید که ساالستخدام جدید ا انباشند )همکار داشتهتدریس در دانشگاه  است

ست شماره تلفن کارشناسان محترم لی برای آنها ایجاد شود.خود تماس بگیرند تا کاربری با کارشناس آموزش مجازی دانشکده 

 ( موجود می باشد.golestan.lu.ac.irهر دانشکده/مرکز در صفحه گلستان )

 کدملی آنها خواهد بود.اره دانشجویی و به ترتیب شمدانشجویان جدیدالورود کاربری و رمز عبور 

ی که در نیمسال گذشته جویان و اساتیدشدان در مرورگر خود انجام دهید.به شرح زیر را  Pop-upتنظیمات غیر فعال کردن  -3

 یمات را انجام داده اند نیازی به تنظیمات جدید ندارند.ظاین تن

 Google Chrome مرورگر

 کنید انتخاب را آن. دارد وجود هم زیر خط3 شکل به ایگزینه صفحه باالی راست سمت -1

2- Settings کنید انتخاب را 

 کنید انتخاب را Show Advanced Settings گزینه -3

 کنید پیدا را Content Settings گزینه -4

5- Allow all sites to show pop-ups کنید انتخاب را 

 .دهید تغییر Allowed حالت به را نآ وضعیت  کروم گوگل جدید ورژنهای از برخی در یا و 

http://luvianna-admin.viannacloud.ir/
https://luvianna.viannacloud.ir/


 Firefox مرورگر

 کنید انتخاب را آن. دارد وجود هم زیر خط3 شکل به ایگزینه صفحه باالی راست سمت -1

2- Options کنید انتخاب را 

3- Content کنید انتخاب را 

 بردارید را Block popup windows گزینه تیک -4

5- Ok کنید 

 Apple Safari مرورگر

 کنید انتخاب را آن. دارد وجود دندهچرخ شکل به ایگزینه صفحه باالی راست سمت -1

2- Preferences کنید انتخاب را 

 کنید انتخاب را Security قسمت -3

 بردارید را Block pop-up windows گزینه تیک -4

 Internet Explorer  مرورگر

 کنید انتخاب را آن. دارد وجود دندهچرخ شکل به ایگزینه صفحه باالی راست سمت -1

2- Internet options کنید انتخاب را 

 کنید انتخاب را Privacy باال هاینشانبرگ از -3

 بردارید را Turn on Pop-up Blocker گزینه تیک-4

5- Ok کنید 

به این براساس تصویر زیر می توانید  گذاری شده است کهراآن بهای راهنمای استفاده از فایل ،هصفحه نخست ساماندر  -4

   سترسی داشته باشید.دن آحات مربوط به هریک از بخشهای توضیبه بخش ورود کرده و 

 
 

 

 

 



 
 

 

 با تشکر                    

 گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه


