انتخاب درس مورد نظر

انتخاب « تمرین ها »

عنوان تمرین

درصورتی که تمرین دارای
پیوست باشد این عالمت
در کنار تمرین درج خواهد
شد

محدوده زمانی تعیین شده از طرف
استاد مربوطه برای پاسخدهی به تمرین

در صورتی که استاد پاسخ را مشاهده
کرده و برای جواب تمرین نمره داده
باشد ،این نمره در این قسمت نمایش
داده خواهد شد

با انتخاب این گزینه وارد
صفحه پاسخدهی و مشاهده
جواب تمرین خواهید شد

توجه :در صورتی که هنوز در بازه زمانی انجام تمرین قرار داشته باشیم رنگ فونت تمرین بدین شکل خواهد بود ولی اگر محدوده زمانی تعیین
شده در باال به اتمام رسیده باشد رنگ فونت عنوان تمرین به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد که به معنی اتمام بازه زمانی تمرین بوده و
دانشجو قادر به پاسخگویی به تمرین ایجاد شده نخواهد بود

 -1در این قسمت امکان مشاهده عنوان ،محدوده زمانی ارسال تمرین و شرح تمرین نمایش داده شده است .در صورتی که تمرین
ایجاد شده توسط استاد مربوطه دارای پیوست نیز باشد ،پیوست تمرین در این قسمت نمایش داده می شود و با کلیک بر روی
لینک آبی مشخص شده می توانید نسبت به مشاهده آن اقدام نمائید .در غیر اینصورت فقط شرح تمرین قابل رویت خواهد بود.

 -2این پیام در صورتی نمایش داده خواهد شد که استاد اجازه ارسال پاسخ مکرر به
تمرین را نداده باشد

 -3در این قسمت بایستی جواب تمرین ارسالی از طرف استاد مربوطه
نوشته و ارسال شود .در صورتی که ارسال جواب فقط از طریق توضیح
از این قسمت میسر نبوده و استاد در شرح تمرین درخواست تکمیل
فایل کرده باشد ویا ضروری باشد پاسخ تمرین همراه با فایل ضمیم و یا
در قالب ارسال گردد از قسمت پایین ،فایل ضمیمه را بارگزاری و
ارسال نمایید .الزم بذکر است تکمیل این قسمت حتی اگر جواب
تمرین شما فقط شامل پیوست بارگزاری شده باشد هم الزامی است و
بایستی توضیحی در این قسمت نوشته شود.

 -4در صورت نیاز فایل پیوست تمرین را از این قسمت جهت ارسال پاسخ به استاد
مربوطه بارگزاری نمائید ( لطفا توجه نمائید که محدودیت حجم ارسالی از این طریق به
میزان  5مگ بوده ودر صورت داشتن فایل های با بیش از این مقدار نسبت به بهینه
سازی آن ها اقدام نمائید)
 -5انتخاب گزینه ارسال به استاد جهت اتمام پاسخگویی به تمرین

