
ماژولهاي درس



.درس هاي اخذ شده براي هر کاربر ديده مي شود، درس هاي  مندر صفحه اصلي در قسمت 

.داخل هر درس ماژولهايي وجود دارد که به شرح آنها مي پردازيم

مندرسهاي



تم در هر درس ماژولهايي که در زير مشاهده مي شود وجود دارد و با توجه به نياز و صالحديد مدير سيس

.حال به توضيح عمکرد هر يک از آنها مي پردازيم . امکان حذف آنها نيز هست

مندرسهاي



پيوست

.رد مي گيدرس قرار اين ها و ضمائم مربوط به ، فايل پيوست در قسمت 



رد ويا از مي توان آن فايل را مشاهده کمشاهدهبا انتخاب گزينه . در اين صفحه ليست ضمايم درس نشان داده مي شود 

.اقدام به دانلود فايل مربوطه مي کنيم دانلودطريق گزينه 

تخاب ها کردن انزيپ گزينه از ذخيره کنيم خود کامپيوتر در زيپ موجود را به صورت فشرده و بخواهيم فايل هاي اگر 

. مي کنيم استفاده 

پيوست



 Shareable Content Objectمخفف Scorm. مي گيرد محتوا از نوع اسکورم قرار محتواي تکميليدر بخش 

Reference Model اشد مي باشد که يک استاندارد براي پياده سازي محتواي دروس براي آموزش الکترونيکي مي ب.

محتواي تکميلي



.ردمي توان محتواي اسکورم را مشاهده کمشاهده با کليک بر روي آيکن 

محتواي تکميلي



محتوا

.وط به اين درس قرار مي گيرد بمطالب آموزشي و کمک آموزشي مرمحتوادر بخش 



ده کردرا مشاهفايل توان آن مي مشاهدهگزينه با انتخاب . شود مي نشان داده ليست محتواها صفحه اين در 



تمرين ها

تمام قرار مي دهد  و تنها استاد مي تواند پاسختمرين استاد ، تمرينات مربوط به هر درس را در قسمت 

.کاربران داخل کالس خود را مشاهده نمايد

.يند شاگردان مي توانند به  تمرين پاسخ دهند و هيچ يک نمي توانند پاسخ فرد ديگر را مشاهده نما



.را انتخاب نماييدمشاهده و ارسال جواب براي مشاهده تمرينات ايجاد شده و پاسخ به آنها دکمه

تمرين ها



، سوالشرحدر قسمت . صفحه جواب دادن به تمرين باز مي شود مشاهده و ارسال جواب پس از انتخاب گزينه 

.را انتخاب مي کنيم ارسال جوابجواب را نوشته و کليد جواب تمرين در پنجره .نشان داده مي شود 

تمرين ها



روي اين آيکون کاربران سيستم شامل دانشجويان يا اساتيد مي توانند تمامي آزمونهاي موجود در اين درس را با کليک 

. نمايند مشاهده 

آزمون ها



آزمون

اطالعاتقسمتايندر.شودميديدهنظرمورددرسبرايشدهتعريفآزمونهايتماميآزمونصفحهدر
لياتعمبخشدر.استمشاهدهقابلآزموندرکاربروضعيتوسواالتتعدادآزمون؛پايانتاريخمانندآزمون

.کردشرکتآزموندرتوانميآزموندرشرکتگزينهانتخاببا



شرکت در آزمون

يي به داشته باشيد که در هنگام پاسخگودقت .کاربران هنگام ورود به صفحه آزمون ، مدت زمان آزمون را مشاهده مي کنند 
ري جلوگيآزمون سيستم به صورت خودکار از ادامه ، از زمان باقي مانده کم مي شود و در صورت پايان وقت آزمون ،آزمون 

. خواهد کرد

شرکت در آزمون



نکات پاسخ دهي به سواالت آزمون

ادامه ، پس از زدن دکمه کاربران 
3. وارد صفحه آزمون مي شوند 

حالت براي نحوه نمايش سواالت
.آزمون وجود دارد

به در اين حالت سواالت  -1
نمايش دادهصورت تک تک 

.مي شود 
کاربر مي تواند پس از مشاهده 

به آنها پاسخ دهد و يا، سواالت 
.ودبربه سواالت بعدي يا قبلي 



سواالت چند گزينه اي تک انتخابي

ي از گزينه تواند يکسوال کاربرمي در اين نوع . يکي از انواع سواالت آزمون سواالت چند گزينه اي تک انتخابي است
.را انتخاب کندها 



سواالت چند گزينه اي چند انتخابي

تواند ي در اين نوع سواالت کاربر م.سواالت چند گزينه اي چند انتخابي است، يکي از انواع ديگر سواالت آزمون 
.گزينه درست را انتخاب کند چند 



سواالت تشريحي

اي يک در اين قسمت کاربر مي تواند متن جواب را بر. سواالت تشريحي يکي ديگر از انواع سواالت آزمون است 
.کند سوال تايپ کند و استاد متن نوشته شده کاربر را مشاهده مي 



سواالت ارتباطي

.تصل کنددر اين نمونه سواالت کاربر بايد گزينه هاي مرتبط را به يکديگر م



سواالت ترتيبي

در اين نمونه سواالت
ا را کاربر بايد گزينه ه

.  ند مرتب کبه ترتيب 
ه براي اين کار گزين

ها را بوسيله موس 
مي توان جا به جا 

.کرد 



سواالت جاي خالي

.ندکسواالت جاي خالي سواالتي هستند که کاربر بايد يک يا چند جاي خالي را در سوال پر 



بازخورد سواالت

آزمونيحتصحهنگاماستاد.کنندارسالاستادبهرانظرخودتوانندمي،سوالهربهدهيپاسخهنگامکاربران
.کندمشاهدهرابازخوردهااينتواندمي
.استپذيرامکانسوالچپسمتدرمداددکمهرويکردنکليکباکاراين
.دهيدفشارراذخيرهدکمهنظرنوشتنازپسکهباشيدداشتهخاطربه



نهايي کردن آزمون

به آزمون را ، اجازه تصحيحپايان آزمون با کليک کردن روي دکمه ، پس از اين که پاسخگويي به آزمون به پايان رسيد 
.مي دهيداستاد 



آزمون

صفحهيکدرويکجابصورتسواالتاستممکن
بهپاسخازپسکاربرحالتايندر.شوددادهنمايش
يمانتخابراهاپاسخذخيرهکليد،سواالتتمامي

.کند



در آزمون هاي که فقط شامل سواالت 
تستي هستند پاسخنامه بصورت 

در اين .جداگانه نمايش داده مي شود 
حالت کاربران 

ر مي بايست پاسخ سوال مورد نظر را د
ه پاسخنامه عالمت زده و پس از پاسخ ب
تمامي سواالت کليد خاتمه را انتخاب

.نمايند 



نهايي کردن آزمون

ه پس از انتخاب کليد پايان آزمون سامان
ت سوالهايي که به آنها پاسخ داده شده اس
و سوالهايي که به آنها پاسخ داده نشده

در صورتي که .است را نشان مي دهد 
يا بخواهيم پاسخ سوالهاي خود را تغيير و
م ، به سوالهاي پاسخ داده نشده پاسخ دهي

ا و يا بويرايش پاسخها توسط کليد 
کليک بر روي شماره سوال مورد نظر به

در غير . صفحه آزمون برمي گرديم 
، نپايان آزمواينصورت با انتخاب کليد 

.آزمون خود را به پايان مي بريم 



دانشجويان ميتوانند در هر زمان براي خود يک خودآزمايي ايجاد کرده وميزان دانش خود از 

.درس مورد نظر را محک بزنند

خودآزمايي

پس از تعين عنوان ، گروه ، نوع ، سطح  و تعداد سواالت ، ايجاد خودآزماييدر پنجره 
سيستم بطور خودکار سواالتي که شرايط فوق را دارا باشند از .را مي زنيم جستجوکليد 

را انتخاب يجاد آزموندر انتها کليد ا. بانک سواالت انتخاب ودر کادر زير نمايش ميدهد 
.مي کنيم 



متداولسواالت

استاد مي تواند سواالتي که در طول دوره آموزشي زياد مطرح مي شود را همراه با جواب در 

.قرار دهد سواالت متداول  قسمت 



طرح سؤال

.  طرح سؤال امکان پرسش از استاد را به دانشجويان مي دهد 

وال کليک نموديد فرم ايجاد سطرح سؤال زماني که بر روي دکمه 

ال  طرح سوباز  مي شود که بعد از نوشتن متن سوال و زدن دکمه 

.سوال ايجاد مي شودآن، 



ر که دسواالت من براي مشاهده سوال هاي مطرح شده و پاسخ استاد ، از صفحه اصلي ، گزينه 

.  تصوير مشخص است را انتخاب نماييد

سواالتمشاهده



.دراين صفحه پاسخ سوالهاي که از استاد پرسيده ايم را مشاهده مي کنيم 

پاسخ دادن به سؤال



اخبار

.،خبرهاي مرتبط با اين درس قرار مي گيرد اخباردر بخش 



واژه نامه

توضيحاتي در مورد لغات مربوط به درس قرار دارد تا دانشجو درفرهنگ لغاتدر بخش 

.  صورت نامفهوم بودن لغت بتواند از آن استفاده کند



.م استفاده مي کنيکالس مجازي براي مشاهده کالسهاي مجازي و زمان تشکيل کالسها در اين درس از گزينه 

کالس مجازي



.شودميدادهنمايشآنجزئياتکالسعنوانکنار(+)رويبرکليکبامجازيکالسمديريتصفحهدر

.شويمميکالسواردشودميدادهنشانآبيرنگبهکهتاريخرويبرکليکبا

.کنيممياستفادهعملياتبخشهايآيکنازهامحتواوشدهضبطکالسهايمشاهدههتج

کالس مجازي



نظرسنجي

.نيم مي کاستفاده سنجي نظر از بخش شرکت در نظر سنجي جهت 



سمت در قمشاهده يکي با انتخاب گزينه. به دو صورت مي توان در نظرسنجي شرکت کرد 

.عمليات وديگري با کليک بر روي عنوان نظر سنجي در پنجره نظرسنجي 

شرکت در نظر سنجي




