« به نام خدا »

راهنمای استفاده از سیستم آموزش مجازی

نسخه اساتید
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 ورود به سیستم
در صفحه ورود به سیستم همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و وارد پرتال
خود شوید.
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 معرفی بخشهای مختلف پرتال
شمای کلی پرتال شما بعد از ورود به سیستم مدیریت یادگیری در شکل زیر نمایش داده شده است .

بخش  : 1لیست دروس
لیستتت دروستتی که در ایم ترم ارایه میکنید آورده شتتده استتت که با انتها هر یر وارد آن در

میشتتود که ییییاآ آن قابل

مشاهده خواهد بود که توضیحاآ آن در بهشهای بعد آورده شده است .

بخش : 2خبر جدید
از ایم گیینه هنگامی که می خواهید خبر یا اطالعیه یدیدی را به اطالع دانشتتیویان در

خود برستتانید استتتفاده خواهد شتتد .با

انتها ایم گیینه پنیره ای به صورتی که در زیر مشاهده می کنید باز خواهد شد که شامل:
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 : 1عنوان خبر مربوطه ذکر شود .
 : 2متم خبر خود را در ایم قسمت وارد کنید .
 : 3وضعیت نمایش خبر را بر اسا

عنوان یا گروه بندی در

برای مشاهده دانشیویان مشهص می کنید .

سپس با انتها گیینه ارسال خبر شما برای آن گروه از دانشیویانی که تعییم کرده اید قابل مشاهده است .

بخش: 3نام کاربری

در ایم قسمت نام کاربری شما قابل مشاهده خواهد بود .
بخش: 4خروج
برای خروج از پرتال خود از ایم گیینه استفاده شود .
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 جزئیات هر درس
شما در پرتال خود می توانید در قسمت لیست درو
هر در

لیستتت گیینههای مربوط به آن در

ابتدا با انتها ترم مورد نظر لیست درسهای خود را مشاهده و با باز کردن

مانند شتتکل زیر برای شتتما به نمایش در خواهد آمد  .که در زیر به توضتتیحاآ هر

بهش خواهیم پرداخت .
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بخش  : 1محتوای کالس
محتوای کال

خود شامل  3قسمت محتوا ،محتوای بر خط و کالسهای ذخیره شده می باشد که :
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الف ) محتوا :
فایلها و مطالبی که برای ا ستفاده دان شیویان در نظر گرفته شده ا ست را می توان در ایم ق سمت افیود به طریقی که با انتها
گیینه افیودن فایل در پنیره باز شده از گیینه(

 ) Add Fileفایل خود را انتها و سپس گیینه )

 ( Upload fileرا

زده تا فایل شما در لیست قسمت محتوا قرار گیرد .

 نکته :
 آپلود کردن و تبدیل فایل شامل صرف زمانی حدود  5دقیقه می شود .
 نه در مسیر فایل و نه نام خود فایل مورد نظر نباید کاراکتری به زبان فارسی به کار برده شود .
 حیم فایل باید در حدود  2mbو با فرمت های  word ،pdfویا pptباشد.

ب) محتوای برخط:
ایم قسمت مربوط به نسخ قبلی نرم افیار بوده و در نسهه یدید بدون کاربرد می باشد.

ج) کالسهای ذخیره شده :
برای مشاهده کالس های ذخیره شده ،نرم افیار های زیر باید به ترتیب نصب شوند .ایم نرم افیار ها از طریق دکمه «نرم افیارهای
الزم» سیستم مدیریت یادگیری قابل نصب هستند.

 -1نرم افیار Adobe Air
 -2نرم افیار VCDesktop
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 بخش  : 2انجمن گفتگو
محلی است برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاآ درسی که در زیر به نحوه اییاد و ویرایش هر موضوع می پردازیم .

 -1اییاد موضوع یدید:
برای اییاد انیمم یدید از ایم قسمت استفاده می شود به ایم صورآ که با کلیر روی ایم گیینه پنیره به شکل زیر باز شده که
با پر کردن قسمت عنوان و توضیحاآ ،آن موضوع را اییاد کرده تا دانشیویان بتوانند از ایم موضوع استفاده و نظراآ خود را بیان
کنند .
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 -2بستم موضوع :
برای حذف هر موضوع از انیمم گفتگو از ایم قسمت استفاده می شود .

 -3ویرایش موضوع :
برای تغییر عنوان و یا توضیحاآ موضوع مشهص شده از ایم قسمت استفاده می شود .

 بخش  : 3تمرین
شتتما می توانید برای در

مورد نظر خود تمریم تعییم نموده تا دانشتتیویان بتوانند به آن پاستتخ دهند .نحوه

اضافه کردن تمریم یدید در زیر نشان داده شده است.
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تمریم یدید :
با انتها ایم گیینه پنیره ای شبیه پنیره زیر با عنوان تمریم یدید باز خواهد شد که شامل :

-

عنوان تمریم  :عنوان تمریم ذکر شود .

-

موعد تحویل  :حداکثر زمان یوا دادن تمریم توستتط دانشتتیو را تعییم می کنید که حتماب برای ایم کار باید از تقویم
یلوی گیینه موعد تحویل استفاده نمود.

-

انتها فایل پیوستتتت  :فایل تمریم مورد نظر خود را از ایم گیینه ،انتها کرده و ستتتپس بر روی بارگیاری کلیر می
نمایید تا تمریم شما در پرتال ثبت و ذخیره شود .

-

امکان مشاهده توسط دانشیویان  :ایم گیینه هنگامی که انتها شده باشد تمریم فعال بوده و دانشیو می تواند تمریم
مورد نظر را در پرتال خود داشتتته باشتتد و به آن پاستتخ دهد در غیر ایم صتتورآ تمریم غیر فعال بوده و آن را در لیستتت
تمرینهای در

خود نهواهد دا شت  .الزم به ذکر ا ست که ایم گیینه در مواردی ا ستفاه خواهد شد که شما چند تمریم

را در یر زمان (مثالب اول ترم) بارگیاری کرده و بهواهید تمرینها را در طول ترم و یا در زمانهای مشتتهص برای دانشتتیو
فعال کنید  ،که با انتها ایم گیینه تمریم مورد نظر برای دانشیو قابل نمایش خواهد شد.
-

امکان تغییر  :با انتها ایم گیینه امکان تغییر و ویرایش یوا تمریم را برای دانشتتیو فراهم می ستتازید که پس از یر
بار یوا دادن امکان تغییر و تصحیح یوا آن را داشته باشد.
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 بخش  : 4جلسات کالس
تاریخ و زمان برگیاری یلساآ کال

در

مورد نظر با وضعیت یلساآ مشهص شده است.

گزینه ی لغو جلسه :
در نمایش یلساآ کال
لغو یل سه برای کال

گیینه ای به نام لغو یلسه ویود دارد که:
عادی :در کال سهای از نوع عادی با انتها ایم گیینه یل سه مربوطه لغو خواهد شد ولی همچنان

در لیست یلساآ کال

باقی خواهد ماند .لغو ایم یلسه بدیم معنی ا ست که ایم یلسه برگیار نهواهد شد و در همیم

حال خبر لغو آن به صتتورآ اتوماتیر برای دانشتتیویان آن در

فرستتتاده خواهد شتتد و می توانند با ورود به پرتال خود

خبر موصوف را مشاهده کنند.
لغو یل سه در کال

یبرانی  :با انتها ایم گیینه کال

یبرانی که از قبل تو سط خود ا ستاد تعریف شده حذف شده و

دیگر درلیست یلساآ کال  ،قابل مشاهده نهواهد بود .
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 بخش  : 5حضور و غیاب
حضور و غیا دانشیویان به طور خودکار با ورود دانشیو به کال

توسط سیستم انیام می پذیرد و استاد هیچ

نقشی در آن ندارد که در ایم بهش قابل مشاهده می باشد.

 بخش  : 6تعریف کالس جبرانی
در مواردی که مایل به تشتتکیل کال
گیینه ورود به کال
مانند شما باید از کال
اییاد کال

یبرانی هستتتید و یا در حیم کال

فعال نبود می توانید با تعریف کال

یبرانی به کال

قبلی خود که به اتمام رسیده خارج شوند و به کال

عادی خود به هر طریقی از کال

بیرون آمدید و دیگر

خود ادامه دهید .الزم به ذکر ا ست که دان شیویان هم
یبرانی که یدیداب تعریف کرده اید وارد شوند  .نحوه

یبرانی در زیر توضیح داده شده است .

با انتها گیینه تعریف کال

یبرانی پنیره ای به شتتکل باال باز خواهد شتتد که ابتدا تاریخ تشتتکیل کال

یلوی گیینه تاریخ تعییم کنید سپس ساعت و دقیقه و مدآ زمان تشکیل کال

را از تقویم مویود در

را با استفاده از عالمتهای یلوی آنها مشهص و

تأیید می نمایید.

نکته مهم  :ساعت شروع کال

یبرانی شما نباید همیمان با ساعت شروع دیگر کالسهای تعریف شده در سیستم اعم

از عادی و یا یبرانی برای شما با شد حال چه آن کال

شروع شده با شد و چه ن شده با شد .به ایم مفهوم که برای مثال
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در تاریخ مشهص اگر ساعت شروع کال

عادی شما  16:30دقیقه باشد نباید کال

تعریف کنید ،شما می توانید  16:40دقیقه را ساعت شروع کال

یبرانی خود را هم در همیم ساعت

یبرانی خود قرار دهید .

 بخش  : 7دانشجویان
در ایم بهش لیست اسامی دانشیویان در

مربوطه همراه با مشهصاآ کامل آنها قابل مشاهده است .
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 ورود به کالس
برای وارد شتتدن به کال
کال

میازی از ایم گیینه استتتفاده می شتتود .نیم ستتاعت قبل از شتتروع مقرر کال

فعال بوده و می توانید وارد کال

گیینه ورود به

خود شوید .
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