راهنمای استفاده از سامانه دروس
)سامانه مدیریت آموزش(
نسخه مدرس

تعریف:
سامانه مدیریت آموزش 1بستری نرم افزاری است که آموزش دهنده و آموزش گیرنده را به یکدیگر پیوند داده و
فعالیت در دوره های آموزشیییا را مدیریت ما کند .به عبارت دیگر روند آموزش و یادگیری را به طور خودکار
مدیریت ما کند .یک سییییسیییتی مدیریت آموزش ددرمدندی مدیریت ابرایا برنامه های آموز شیییا دروک یک
دانشگاه را مسهیل کرده و برای دانشجویاک امکاک هدکاری و مشارکت با فراگیراک هی مراز خود را ایجاد ما کند.

برخی امکانات سامانه دروس عبارت است از:
 اختصاص یک بخش مجزا به هر درس با امکاک ویرایش موسط استاد در زمانا کوماه
 به اشتراک گذاری محتوای درسا یاسالیدی کتابهای الکترونیکا و (...بهت استفاده دانشجویاک
 استفاده از ماالر گفتگو برای هر درس
 محیطا برای اطالع رسانا به دانشجویاک درس
 ایجاد مدرین با دابلیت ارسال پاسخ به صورت متن یا فایل
 دابلیت ایجاد کدک مدرس برای هر درس
 گروه بندی در هر درس و ایجاد سرگروه
 ندره دها به مدرینها بصورت آنالین

معادل فارسا )Learning Management System (LMS
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 امکاک برگزاری امتحانهای آنالین
 امکاک برگزاری محیطا برای چت هدزماک با نظارت استاد درس
 برگزاری نظرسنجا و رأی گیری
 افزودک یک صفحه بدید به درس
 سیستی پیام رسانا
ورود به سامانه:
برای استفاده از امکانات سامانه دروس ما موانید با نام کاربری و کلده عبور خود وارد سایت شوید شکل شداره
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شکل  : 1صفحه ورود به سامانه

ﮐد ﻣﻠﯽ
ﮐد ﻣﻠﯽ

شکل  : 2صفحه ورود به سامانه

میز کار و دسترسی به درسها:
پس از ورود میتوانید برای دسترسا به میز کار روی نام خود باال-گوشه چپ کلیک کنید .برای دسترسا به درسها
هی ما موانید از گزینه ی درسهای من باال-گوشه راست کلیک کنید شکل شداره 3

شکل  : 3دسترسا به درس ها و میز کار

ویرایش اطالعات شخصی:
برای ویرایش اطالعات شخصا خود مانند :نامی عکسی آدرس ایدیل و (.. .از باال-سدت چپ ) روی نام مدرسی
گزینه مشخصات فردی کلیک ندایید شکل 4

شکل  : 4ویرایش مشخصات فردی

ویرایش صفحه درسی:
برای ویرایش صفحه درس خود بعد از کلیک روی نام درسی در باالی سدت راست روی گزینه شروع ویرایش
کلیک ندایید (شکل  .)5در بخشهای مختلف صفحه که نیازمند مغییر آک هستیدی به روی گزینه اضافه کردن
یک فعالیت یا منبع کلیک ندایید (شکل  .)6در این دسدت امکاک افزودک منابع و یا فعالیتهای مختلف وبود
خواهد داشت .

شکل  : 5شروع ویرایش صفه درسا

شکل  : 6افزودک یک فعالیت  /منبع به دسدت های صفحه ی درس

با کلیک به روی هر "فعالیت" و یا "منبع" امکاک مشاهده راهندای آک وبود دارد .بعد از انتخاب "فعالیت" باید
به روی گزینه اضافه کردک کلیک شود ما بعد از منظیدات مورد نیازی آک فعالیت و یا منبع به سیستی اضافه شود.
پس از پایاک کارماک روی گزینه امدام ویرایش کلیک کنید.

.
شکل  : 7منابع فعالیت های مهی

در شکل  6ما مواک با کلیک کردک بر روی موضوع ی نام آک را مغییر داد به عنواک مثال بلسه ی اول .هدچنین
با گرفتن فایل مورد نظر از روی سیستی شخصا و رها کردک آک در کادر مورد نظر عدلیات بارگذاری را انجام داد.

