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ورود به سیستم ()Logging in to LMS
پس از اتصال به اینترنت  ،بازکردن صفحه مرورگر و وارد کردن آدرس سایت درنوار آدرس  ،صفحه ای مانند
صفحه زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

برای ورود به سیستم می توانید از لینک ورود در باالی سایت استفاده کنید.پس از اینکه بر روی لینک ورود در
صفحه اول کلیک نمایید صفحه ورود به سایت به شما نمایش داده خواهد شد.
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در صفحه ای که نمایش داده می شود نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید .اگر نام کاربری و رمز ورود خود
را درست وارد کرده باشید وارد سیستم خواهید شد .از این به بعد در باالی صفحه نام و نام خانوادگی ثبت شده
در سیستم و سایر لینکهای قرار داده شده در این قسمت را مشاهده خواهید کرد.

اگر مایل بودید از سیستم خارج شوید روی نام خود در باالی صفحه کلیک کرده و بر روی گزینه خروج از سایت
کلیک نمایید و یا صفحه مرورگر را ببندید.
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ویرایش اطالعات شخصی ( )Editing your User Profile
جهت ورود به بخش ویرایش اطالعات شخصی بر روی نام خود در باالی صفحه سایت کلیک نمایید و سپس
مشخصات فردی را انتخاب نمایید.
در صفحه جدید بر روی ویرایش مشخصات فردی کلیک نمایید.

در این صفحه قادر خواهد بود اطالعات شخصی خود را ویرایش نمایید (.در صورت صالح دید مدیر سامانه)
مدیر سامانه قادر است در صورت صالح دید ،دسترسی ویرایش اطالعات شخصی را از کاربران ساقط نماید.
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نکته :
 زبان انتخابی که در این فرم تنظیم می کنید در واقع زبانی است که هنگام ورود شما به سیستم فعال
بوده و امکانات سیستم به آن زبان نمایش داده خواهند شد  .البته امکان تغییر زبان در صفحه اصلی
وجود خواهد داشت( .از انتخاب زبان فارسی اطمینان حاصل کنید)
 توجه داشته باشید که مشخصاتی که در صفحه اطالعات شخصی خود قرار می دهید  ،اعم از موارد
اختیاری یا اجباری  ،قابل مشاهده برای دیگر کاربران می باشد  ،درنتیجه هنگام پر کردن این فرم دقت
الزم را مبذول فرمایید.

ورود به درس ( )Entering a Course
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پس از اینکه وارد سیستم شدید  ،لیستی از دروسی که در آنها ثبت نام شده اید با استفاده از لینک " درس های
من " و یا در بخش صفحه خانگی من از قسمت مرور کلی درس ،نمایش داده خواهد شد .با کلیک کردن روی
نام درس ها می توانید وارد درس شوید.

پس از ورود به درس تنظیمات متفاوتی برای درس ها می تواند وجود داشته باشد که توسط مدیر سیستم یا
استاد آن درس انجام شده اند.

صفحه اصلی درس ()The Course Page
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ابزار تاالر اخبار ()The Forum Tool
تابلو اعالنات یا همان تاالر اخبار  ،ابزار بسیار مهم و مفیدی در سیستم می باشد  .تاالر اخبار به کاربران اجازه
می دهد که موضوع جدیدی را برای مباحثه مطرح نموده یا به مباحثات مطرح شده توسط دیگران پاسخ دهند.
از تاالر ها می توان به منظور ارائه اطالعات به منظور گسترش دانش از طریق مطرح کردن مباحثات استفاده
کرد .با کلیک کردن روی نام یک تاالر صفحه ای مانند تصویر زیر به شما نمایش داده می شود .در این صفحه
توضیح مختصری درباره آن تاالر و یک یا چند عنوان مباحثه مالحظه خواهید کرد.

وقتی روی یکی از عناوین مباحثه کلیک کنید  ،رشته پاسخ ها بصورت تو در تو نمایش داده خواهد شد.
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وقتی روی لینک "ارسال پاسخ " کلیک می کنید یا مباحثه جدیدی را آغاز می کنید  ،صفحه ای مانند
تصویر زیر به شما نمایش داده می شود .در این صفحه یک ویرایشگر متن وجود دارد که نوشتن مطالب
در تاالر را بسیار آسان تر می کند.

ویرایشگر متن ()The HTML text editor
سیستم دارای یک ویرایشگر متنی  HTMLمی باشد که در هنگام قراردادن متن در سیستم بسیار مفید می
باشد.
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 ویرایشگر لینک
با انتخاب بخشی از متن و کلیک کردن روی عالمت پیوند صفحه ای مانند عکس زیر نمایش داده می شود ،که
در صورت قرار دادن  urlدر کادر مربوطه ،افراد با کلیک کردن بر روی آن قسمت از متن به لینک پیوند شده
ارجاع داده می شوند.

 ویرایشگر تصویر
به منظور قرار دادن تصویر درون متن  ،پس از قرار دادن مکان نما در محل مناسب  ،روی عالمت عکس کلیک
کنید.

منوها ()Blocks
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بسیاری از امکانات سیستم در صفحه اول پس از ورود به سیستم و در صفحه اول درس  ،در قالب منوهایی در
سمت چپ و راست صفحه قرار دارند .منوهایی که در دسترس قرار دارد توسط اساتید و مدیران سیستم تعیین
می شود.

پیام ()The Messenger

جهت ارسال پیام به دیگر کاربران ابتدا باید کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه پیام کلیک
نمایید در این صورت صفحه ای مانند تصویر زیر باز خواهد شد که در این قسمت پس از نوشتن متن پیام و
کلیک بر روی دکمه ارسال پیام ،متن شما برای کاربر مذکور ارسال خواهد شد.
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تقویم ()The Calendar
تقویم در صفحه اول سیستم و صفحه اول درس نمایش داده می شود .در تقویم نمایش داده شده در صفحه اول
سیستم تاریخ های شروع و پایان مهلت های فعالیت های کلیه درس های کاربر نمایش داده می شود .اما در
تقویم نمایش داده شده در صفحه اول درس تاریخ های مربوط به فعالیت های همان درس نمایش داده می شود.
این تاریخ ها یا به صورت اتوماتیک و در اثر تعریف فعالیت هایی مانند تکلیف و  ...در تقویم تنظیم می شوند و یا
به صورت دستی و با استفاده از لینک " رویداد جدید " در منوی " رویدادهای آینده نزدیک " تعریف می شوند.

تمامی کاربران می توانند رویداد کاربر ایجاد کنند  ،اساتید می توانند رویداد گروهی و رویداد درس ایجاد کنند و
مدیر سیستم می تواند رویداد عمومی ایجاد کنند.
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تکلیف ()Assignments
جهت ارسال تکالیف در صورتی که تکلیف برای شما وجود داشته باشد بر روی فعالیت تکلیف کلیک نمایید پس
از کلیک بر روی لینک مورد نظر صفحه ای همانند تصویر باز خواهد شد که دانشجو می تواند در این صفحه
فایل تکلیف خود را برای استاد ارسال نماید.

آزمون ()Quiz
ابزار آزمون ،ابزاری جهت برگزاری آزمون های همزمان (آنالین) می باشد .استاد می تواند انواع مختلفی از
سواالت را در این ابزار تعریف نماید.
 مهمترین این انواع سواالت عبارتند از :12

 .1چندگزینه ای
 .2صحیح/غلط
 .3جور کردنی
 .4کوتاه پاسخ
 .5تشریحی

 oپرسشهای چند گزینه ای
این نوع پرسش محبوب ترین نوع از بین انواع سواالت موجود بوده و شامل یک سوال و چندین گزینه برای
انتخاب می باشد .برای بعضی از سواالت الزم است بیش از یک گزینه را انتخاب کنید که در این صورت حتما در
متن سوال به این موضوع اشاره شده است  .بنابراین همواره صورت ارسال و گزینه ها را با دقت مطالعه کنید.
 oصحیح/غلط
این نوع پرسش مشابه نوع قبلی یعنی پرسش های چند گزینه ای می باشد با این تفاوت که دو گزینه بیشتر
ندارد (صحیح  /غلط  ،درست  /نادرست  ،بله  /خیر)
 oجورکردنی
در این نوع سوال شما باید برای هرگزینه از لیست مقابل آن گزینه مناسب را انتخاب کنید.
 oکوتاه پاسخ
در این نوع سواالت شما باید(معموال) جواب های یک کلمه ای به سواالت دهید.
 oتشریحی
بر خالف انواع دیگر سواالت که در باال توضیح داده شد سواالت تشریحی بصورت خودکار نمره دهی نمی شوند.
استاد درس پس از بررسی پاسخ شما به آن نمره خواهد داد.
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در انتهای آزمون می بایست بر روی دکمه ثبت همه و اتمام آزمون(امتحان) کلیک نمایید .در غیر این صورت
پاسخ های شما در سامانه ثبت نخواهد شد.

پیروز و سربلند باشید

14

