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• نحوه مشاهده پیام و ارسال پاسخ به فرستنده

• مشاهده لیست دانشجويان يك درس و نحوه ارسال پیام به آنها
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به روزرساني مشخصات فردی

1

سامانه مدیریت یادگیری ()LMS
سیستم مديريت يادگیری ) (Learning Management Systemکه در اختصار  LMSنامیده میشود،
اصلیترين زيرساخت در آموزشهای الکترونیکی مبتنی بر وب محسوب میشود .در واقع  LMSبستری فراهم
میکند که امکانات الزم برای ارائه محتويات آموزشی را در اختیار ما قرار میدهد.
در  LMSاستاد امکاناتی از قبیل به اشتراک گذاری محتوای درسی ،انواع فايلهای آموزشی الکترونیکی ،تمرينها
و اطالعیههای درسی را دارا میباشد و قادر خواهد بود به صورت آفالين با دانشجويان در ارتباط باشد.
نحوه ورود به سامانه LMS
جهت ورود به سامانه  LMSابتدا به پرتال مرکز کامپیوتر ) (http://its.iust.ac.irمراجعه کرده سپس بر روی
قسمت "سامانه مديريت يادگیری  "LMSدر پايین صفحه کلیك نمايید.

2

پس از ورود ،صفحه اول  LMSدارای قسمت های مختلفی می باشد .در باالی صفحه قسمتهای نرم افزارهای
ضروری ،درس های من و رويدادها را مشاهده می کنید ،در سمت راست قسمتهای تقويم ،جدول زمانی ،راهبری،
ساعت و در وسط صفحه نیز آخرين اخبار و اطالعیه های مربوط به مرکز،لیست درسهای شما در ترم جاری و
لینك پشتیبانی و خدمات سامانه يادگیری نشان داده می شود.

نرم افزارهای ضروری
جهت استفاده از سامانه مديريت يادگیری و کالس مجازی ،ممکن است به هر يك از نرم افزارهای زير نیاز پیدا کنید.
•

مرورگر فايرفاکس نسخه  32بیتی

•

فلش پلیر مخصوص فايرفاکس

•
•

فلش پلیر مخصوص IE
پالگین کالس مجازی

چنانچه هر يك از اين نرم افزارها در سیستمتان نصب نیست و يا نسخه آن به روز نیست ،می توانید آخرين نسخه نرم افزار را از
لینك زير دريافت و نصب کنید.
http://vc.iust.ac.ir/software/software.html

درسها
جهت ورود به صفحه هر درس ،بر روی نام درس موردنظر در وسط صفحه کلیك نمايید .به صفحهای وارد
میشويد که اطالعات جامع راجع به همان درس نمايش داده میشود.
در اين صفحه امکاناتی از قبیل گذاشتن اطالعیه ،باالگذاری انواع فايلها (مانند منابع درس ،سواالت نمونه ،سواالت
پايان ترم گذشته و يا هر فايلی که مدنظرتان میباشد) ،گذاشتن تمرين و ايجاد تاالر گفتگو مهیا میباشد.
ضمناً لینك ورود به کالس مجازی و همچنین محتوای درس(  scoها) را در اين صفحه مشاهده مینمايید.

3

4

ورود به كالس مجازی آنالین

تست نمودن كالس مجازی

5

برقراری صدا در كالس مجازی

نحوه  shareكردن در كالس مجازی
6

مشاهده لیست دانشجویان
چنانچه بخواهید لیست دانشجويانی که در ترم جاری اين درس را اخذ کرده اند را مشاهده نمايید در قسمت راهبری
بر روی "شرکت کنندگان" کلیك نمايید.
در صفحه موجود نام ،نامخانوادگی ،عکس،کشور ،شهر و آخرين زمان ورود شرکت کنندگان به سامانه LMS
مشاهده میشود.
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8

ابزار ویرایش تنظیمات محتوای درس
در صفحهی اصلی محتوای درس ،بر روی دکمه " شروع ويرايش " کلیك نمايید .در هر هفته آموزشی و در
کنار هر محتوای آموزشی میتوانید آيکونهايی را مشاهده نمايید.
:

انتقال به چپ

معمولًا از اين قابلیت برای ايجاد زير صفحه و مشخص نمودن مطلب اصلی و مطالب سطح پايینتر استفاده
میگردد.
:

انتقال

برای جابهجايی ترتیب قرارگیری مطالب موجود ،از اين قابلیت استفاده میشود .با کلیك بر روی اين آيکون و
کشاندن آن به مکان دلخواهتان میتوانید ترتیب قرارگیری لینكهای درسی قرارداده شده را مشخص نمايید.
به روزرساني

:

برای ويرايش نام ،توضیحات محتوای گذاشته شده در هر درس می توانیم به روزرسانی را انجام دهیم.
حذف

:

در صورت تمايل به حذف محتوای آموزشی قرارداده شده ،میتوانیم با کلیك بر روی اين آيکون محتوای
موردنظر را حذف نمايیم.
پنهان سازی

:

تا زمان تکمیل مطالبی که میخواهیم در سیستم آموزشی قرار دهیم ،میتوانیم آن را به صورت موقت از ديد
دانشجويان پنهان سازيم( .در حالت پنهان آيکون چشم به رنگ طوسی نمايش داده میشود و يك نوار خاکستری بر
روی مطلب پنهان شده قرار میگیرد).

اضافه نمودن اطالعیه
جهت اضافه کردن يك اطالعیه در هر هفته درس ابتدا بر روی دکمه "شروع ويرايش" موجود در سمت چپ باالی
صفحه کلیك نمايید .سپس از منوی "اضافه کردن يك منبع" موجود در آن هفته گزينه " برچسب" را انتخاب
کنید.
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در قسمت متن برچسب ،متن اطالعیه را تايپ نموده و با استفاده از ابزار ويرايشی موجود ،تنظیمات دلخواه را اعمال
کنید.
در قسمت قابل رويت جهت مشاهده شدن اطالعیه در صفحه درسی دانشجو حالت نمايش را انتخاب کرده و دکمه
"ذخیره و بازگشت به درس" را کلیك نمايید .اطالعیه موردنظر در انتهای هفته درسی اضافه میشود.
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جهت جابهجا کردن اطالعیه میتوانید از ابزار انتقال استفاده نمايید و اطالعیه را در مکان دلخواه خودتان قرار دهید.
اضافه نمودن فایل
جهت اضافه نمودن يك فايل به درس ابتدا به حالت ويرايش رفته ،سپس از منوی "اضافه کردن يك منبع" گزينه
" "Fileرا انتخاب کنید.
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در قسمت نام ،نام فايل را تايپ نموده و در قسمت توصیف ،توصیفی از آن فايل را تايپ نمايید .سپس در قسمت
محتوا از طريق دکمه  Addفايل موردنظر را انتخاب کرده و دکمه" " Upload this fileرا کلیك نمايید.
در قسمت  Optionمیتوانید از طريق گزينه " "Displayحالتهای مختلفی را برای نمايش فايل در نظر بگیريد.
بهترين حالت ،حالت "اجبار به دريافت فايل" میباشد.
سپس قسمت قابل رويت را در حالت نمايش قرار داده و دکمه "ذخیره و بازگشت به درس" را کلیك نمايید.

12
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فايل موردنظر به محتويات صفحه درس اضافه شده است ،چنانچه دانشجو روی آن کلیك نمايد میتواند محتوای
فايل را مشاهده کرده و يا فايل را دانلود نمايد.
چنانچه بخواهید چندين فايل را در اختیار دانشجويان قرار دهید ،فايلها را  zipکرده و در قالب يك فايل آنها را به
صفحه درس اضافه کنید.

اضافه نمودن پوشه
جهت اضافه نمودن پوشهای به درس که شامل چندين فايل میباشد ،ابتدا به حالت ويرايش رفته ،سپس از
منوی"اضافه کردن يك منبع" گزينه "پوشه" را انتخاب کنید.
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در قسمت نام ،نام پوشه را تايپ نموده و در قسمت توصیف ،توصیفی از آن فايل را تايپ نمايید.
در قسمت محتوا ،جهت ساخت پوشه بر روی دکمه "ساخت پوشه" کلیك نموده و در پنجرهای که باز میشود نام
پوشه را تايپ نمايید .سپس بر روی پوشه ساخته شده کلیك کرده و از طريق دکمه  Addفايلهای موردنظر را
انتخاب کرده و آنها را به پوشه موجود اضافه نمايید.
قسمت قابل رويت را در حالت نمايش قرار داده و دکمه "ذخیره و بازگشت به درس" را کلیك نمايید.
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فايلهای موردنظر در قالب يك پوشه به محتويات صفحه درس اضافه شده است ،چنانچه دانشجو روی آن کلیك
نمايد ،میتواند لیست فايلهای  Uploadشده را ببیند و آنها را  Downloadنمايد.
اضافه نمودن تمرین
جهت اضافه کردن تمرين ابتدا به حالت ويرايش رفته ،سپس از منوی "اضافه کردن يك فعالیت" و گزينه "تکلیف"
را انتخاب کنید.
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در قسمت نام تکلیف ،عنوان تکلیف را تايپ نموده و در قسمت توضیح ،توضیح تمرين را تايپ نمايید.
در قسمت قابل دسترسی از ،تاريخ و ساعتی را که از آن زمان لینك تمرين برای دانشجويان فعال میشود را تنظیم
کرده و در قسمت مهلت تحويل ،تاريخ و ساعتی را که تا آن زمان دانشجويان فرصت دارند پاسخ تمرين را ارسال
نمايند ،تنظیم کنید.
در قسمت نمره ،نمره در نظرگرفته شده برای تمرين را انتخاب کنید.
در قسمت تحويل فايل چند گزينه وجود دارد؛
در گزينه اجازه تحويل مجدد ،در رابطه با اينکه دانشجو بتواند پس از ارسال يك پاسخ ،پاسخ ديگری را نیز ارسال
کند ،تصمیمگیری میشود که در صورتی که بله تنظیم شود اين امکان به دانشجو داده میشود.
اگر گزينه ارسال به پست الکترونیك در حالت بله تنظیم شود ،به ازای هر پاسخی که از سمت دانشجويان به تمرين
داده میشود يك پیغام (با مضمون يك فايل برای شما فرستاده شده) به آدرس ايمیل استاد فرستاده میشود.
در گزينه حداکثر اندازه ،حداکثر حجم فايل دريافتی را از بین گزينههای موجود انتخاب کنید.
سپس قسمت قابل رويت را در حالت نمايش قرار داده و دکمه" ذخیره و بازگشت به درس" را کلیك نمايید.
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لینك تمرين به محتويات صفحه درس اضافه شده است .چنانچه روی آن کلیك نمايید توضیح تمرين ،زمانهای
قابل دسترسی و مهلت تحويل را مشاهده میکنید.
در صورتی که هنوز پاسخی از سمت دانشجويان برای اين تمرين ارسال نشده باشد در اين قسمت عبارت "هنوز
تحويل داده نشده است" را مشاهده میکنید.

در صورتی که يکی از دانشجويان پاسخی برای اين تمرين ارسال کرده باشد در اين قسمت عبارت "مشاهده 1
تکلیف تحويل داده شده" را مشاهده میکنید.

در صورتی که روی اين عبارت کلیك نمايید لیست اسامی دانشجويان اين درس نشان داده میشود و در مقابل اسم
هر دانشجو فايلی که دانشجو بهعنوان پاسخ برای اين تمرين ارسال کرده همراه با زمان ارسال آن را مشاهده میکنید.
در صورتی که روی فايل کلیك نمايید میتوانید آنرا دانلود نمايید و با باز کردن آن پاسخ را بررسی کرده و نمره
آن پاسخ را تعیین نمايید.
20
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جهت وارد کردن نمره با جابهجا کردن اسکرول به ستون وضعیت رفته و در اين ستون بر روی دکمه "نمره" مربوط
به هر دانشجو کلیك کرده و در قسمت نمره از بین نمرههای موجود نمرهی موردنظر را انتخاب میکنید.
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در قسمت اظهارنظر میتوان توصیه و يا نکتهای که در نظر داريد را به دانشجو منتقل نمايید و با انتخاب دکمه
"ذخیره تغییرات" ،نمره درنظرگرفته شده در مقابل نام دانشجو نمايش داده میشود.

23

24

با کلیك بر روی عبارت"دانلود همه تکالیف در قالب يك فايل " Zipمیتوانید کل فايلهای پاسخ را يکجا دانلود
نموده و پس از بررسی و اختصاص نمره به هريك از آنها ،نمرهها را به طريقی که ذکر شد در اين صفحه ثبت
نمايید.

25

پنهان كردن محتویات یك هفته درس از دید دانشجویان
در صورتیکه میخواهید محتوای درسی يك هفته آموزشی تا زمان تکمیل اطالعات محتوای آن ،از ديد
دانشجويان پنهان بماند بايد بر روی دکمه " شروع ويرايش " درسمت چپ باالی صفحه کلیك کنید و سپس با
کلیك بر روی آيکون پنهان محتوای آن هفته آموزشی را پنهان سازيد.

پیامها

• نحوه مشاهده پیام و ارسال پاسخ به فرستنده

در صورت ارسال پیام به شما در قسمت پیغامها نام فردی که به شما پیام ارسال کرده قابل مشاهده است .در مقابل
نام شخص يك پاکتنامه مشاهده میشود ،که با کلیك بر روی آن ،متن پیام ارسالی قابل مشاهده است.

26

پس از مشاهده پیام ،در صورت تمايل به پاسخدهی به شخص فرستنده ،میتوانید در فضای موجود متن خود را
تايپ کرده و سپس بر روی دکمه "ارسال پیام" کلیك نمايید.

• مشاهده لیست دانشجويان يك درس و نحوه ارسال پیام به آنها
پس از ورود به صفحه اصلی درس ،در قسمت راهبری بر روی "شرکت کنندگان" کلیك نمايید.

27

در صفحهی باز شده میتوانید لیست تمامی دانشجويان درس را مشاهده نمايید .اگر در اين قسمت برروی نام فرد
موردنظر خود کلیك کنید ،میتوانید پروفايل فرد را مشاهده نموده و با کلیك بر روی دکمه " ارسال پیغام "
میتوانید به شخص موردنظر پیام ارسال نمايید.

28

در صورتی که بخواهید يك پیام را به تمام دانشجويان عضو يك درس ارسال نمايید در صفحه موجود بر روی
دکمه "انتخاب همه" کلیك کرده ،سپس از منوی "انتخاب کنید" گزينه "ارسال پیغام" را انتخاب نمايید.
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پیغام خود را در کادر موجود تايپ نموده ،سپس دکمه "پیش نمايش" را کلیك کنید.

30

در صفحه موجود پیغام موردنظر شما نمايش داده میشود ،جهت تغییر و يا ويرايش آن میتوانید بر روی دکمه
"به روزرسانی" کلیك نمايید و در صورتی که قصد تغییر آن را نداريد بر روی دکمه "ارسال پیام" کلیك
کنید.

• مشاهده لیست پیامهايی که تاکنون بین شما و ديگران مبادله شده در قسمت پیغامها  ،بر روی عبارت
"پیامها " کلیك نمايید.
از منوی موجود در سمت چپ صفحه گزينه "گفتگوهای اخیر" را انتخاب نمايید.

لیست پیامهايی که تاکنون بین شما و ديگران مبادله شده نمايش داده میشود.

31

• جستجوی فرد و يا پیام خاصی از میان پیام های مبادله شده
در قسمت پیغامها  ،بر روی عبارت "پیامها" کلیك نمايید.
در کادر جستجوی موجود نام فرد موردنظر و يا قسمتی از متن پیامی را که به دنبال آن هستید را تايپ نمايید ،سپس
دکمه" جستجوی افراد و پیامها" را کلیك کنید.
نام تمام افراد و تمام پیامهايی که عبارت جستجو شده در آنها به کار رفته باشد به شما نمايش داده میشود.
توجه :اگر در جستجوی اسامی که دارای حروف (ی -ك)هستند با مشکل مواجه شديد ،نام موردنظر خود را
بدون حروف ذکرشده جستجو نمايید.
بهطور مثال برای جستجوی نام "فلسفی" از اختصار"فلسف" استفاده میکنیم.

در مقابل نام هر دانشجو سه دکمه وجود دارد:
 در صورتی که بخواهید دانشجوی خاصی به لیست مخاطبین شما در قسمت پیامها اضافه شود ،بر رویدکمه

(افزودن مخاطب) کلیك نمايید.

 در صورتی که بخواهید از ارسال پیام توسط دانشجوی خاصی به شما جلوگیری شود ،بر روی دکمه(بستن مخاطب) کلیك نمايید.

32

 در صورتی که بخواهید کل پیامهايی را که تاکنون يك دانشجو برای شما فرستاده و يا شما برای اوفرستاده ايد را مشاهده نمايید و يا پیامی برای آن دانشجو ارسال نمايید بر روی دکمه

(آرشیو پیامها)

کلیك نمايید.
در جستجوی تفصیلی شما میتوانید با انتخاب کردن پارامترهای خاص ،جستجوهای تخصصیتری انجام دهید.

• مشاهده لیست مخاطبین
در قسمت پیغام  ،بر روی عبارت "پیامها" کلیك نمايید.
از منوی موجود در سمت چپ صفحه گزينه" مخاطبین من" را انتخاب نمايید.

لیست مخاطبین شما نمايش داده میشود.
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 در صورتی که بخواهید دانشجوی خاصی از لیست مخاطبین شما در قسمت پیامها حذف شود بر رویدکمه

(حذف مخاطب) کلیك نمايید.

 در صورتی که بخواهید از ارسال پیام توسط دانشجوی خاصی به شما جلوگیری شود ،بر روی دکمه(بستن مخاطب) کلیك نمايید.
 در صورتی که بخواهید کل پیامهايی را که تاکنون يك دانشجو برای شما فرستاده و يا شما برای اوفرستادهايد را مشاهده نمايید و يا پیامی برای آن دانشجو ارسال نمايید بر روی دکمه
کلیك نمايید.
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(آرشیو پیامها)

