انتخاب درس مورد نظر

انتخاب « تمرین ها »

انتخاب « ایجاد تمرین جدید »

-1تکمیل بخش تعیین نمره و ضریب نمره تمرین

 -2تکمیل بخش تعیین محدوده زمانی تمرین
-3تکمیل بخش تعیین محدودیت های ارسال و مشاهده
جواب تمرین توسط دانشجویان درس مربوطه
 -4در صورتی که تمرین در قالب یک فایل ارائه شود و یا در
حالتی که تمرین دارای ضمیمه باشد ،از این قسمت می توان
پیوست تمرین را بارگزاری نمود

 -5عنوان و شرح تمرین مورد نظر را در این قسمت وارد کنید

 -6جواب تمرین ارائه شده جهت مشاهده دانشجویان در محدوده
زمانی که در مرحله  3تعیین شد را در این قسمت وارد نمائید

نام تمرین تا زمانی که تاریخ
پاسخدهی به آن فرا نرسیده
باشد و یا در صورتی که از
تاریخ آن گذشته باشد به رنگ
قرمز نمایش داده خواهد شد.

تاریخ شروع و اتمام زمان پاسخدهی به تمرین

تعداد جوابهای ارسال شده از
طرف دانشجویان درس تا کنون

تمامی عملیات مربوط به تمرین
ایجاد شده از این قسمت قابل
بررسی و انجام می باشد که در
ادامه همین راهنما توضیح داده
شده است

 -1در صورت انتخاب این گزینه امکان مشاهده جواب های ارسالی از طرف دانشجویان را با انتقال به صفحه زیر خواهید داشت

صفحه مربوط به مشاهده جواب های تمرین

 -2در این قسمت مشخصات دانشجویان و وضعیت پاسخدهی آنان نمایش داده شده است

 -3با کلیک بر روی نام هر دانشجو
می توانید پاسخ داده شده توسط
دانشجوی مدنظر را مشاهده کرده و
نمره و یا بازخورد از تمرین را در
همین مکان برای دانشجو ثبت و
ارسال نمائید

با انتخاب هر کدام از گزینه های اشاره شده ذیل ،پنجره ایی برای ارسال بازخورد از تمرین دانشجوی مد نظر نمایش داده خواهد شد و امکان ثبت
توضیح در خصوص جواب دانشجو و یا ارسال فایل برای هر دانشجو در خصوص تمرین مورد نظر میسر خواهد بود

 -1در صورت انتخاب این گزینه امکان ویرایش تمرین ایجاد شده را با انتقال به صفحه زیر خواهید داشت

صفحه ویرایش تمرین ایجاد شده

 -1در صورت انتخاب این گزینه امکان حذف تمرین ایجاد شده را خواهید داشت

در صورت مشاهده این پیام پس از انتخاب گزینه باال ،راه حل حذف تمرین مورد نظر ،ریست کردن
جواب تمرین تمامی دانشجویانی است که جواب تمرین را تاکنون ارسال نموده اند و روش آن از
طریق مراجعه به قسمت « جواب های ارسالی » ( در صفحه  6نحوه ورود به قسمت جواب سوال
توضیح داده شده) و ریست کردن جواب ارسالی دانشجو به روش توضیح داده شده ذیل و سپس
انتخاب مجدد گزینه حذف تمرین به روش باال می باشد

با انتخاب این گزینه تمرین در نظر گرفته شده برای دانشجوی مورد نظر ریست شده و تمامی جواب های پاسخ داده
شده توسط دانشجو پاک خواهد شد و امکان پاسخدهی مجدد برای دانشجو نیز به همین روش امکان پذیر می باشد.

