بسم هللا الرحمن الرحیم
راهنماي استفاده دانشجویان از سامانه
دانشگاه پیام نور

ورود به سامانه آموزش مجازی:
برای ورود به سامانه آموزش مجازی وارد آدرس مورد نظرمی شوید سپس نام کاربری و
رمز عبور را وارد کرده و بر روی دکمه "ورود به سایت" کلیک می نمایید.

تغییر زبان :
برای تغییر زبان سامانه به فارسی یا انگلیسی از قسمت هدرسامانه اقدام نمایید.

میز کار:
برای ورود به میزکار در قسمت سمت راست سامانه بر روی لینک میزکار کلیک نمایید.

تقویم:مشاهده تمامي رخدادهاي نزدیک تمام دروس به صورت یکجا در تقویم صفحه اصلي.
مشاهده تمام رخدادهاي نزدیک هر درس به صورت مجزا در تقویم موجود درصفحه همان
درس.

رویدادهای نزدیک:
در این بلوک جلساتی که امروز برگزارمی شود را به کاربر نشان می دهد و نیز امکان
جستجو در جلسات بر اساس درس و شماره درس موجود می باشد.

با کلیک بر روی یکی از رویدادهت کار پایین نشان داده می شود:

با کلیک بر روی نام درس وارد جلسات وفعالیت های درس شده و می توانیم با کلیک بر
روی آن جلسه یا فعالیت وارد شده و در آن شرکت نماییم.

با کلیک بر روی  Go to activityوارد وضعیت رویدادها و نیز حالت ویرایش رویدادمی
شویم.

درس های من:
دروسي که هر دانشجو در آن ثبت نام کرده به صورت بلوک واحدي در تمام صفحات
نخست درس هاي وي قابل مشاهده مي باشد .در ایي قسوت ًیس اهکاى جستجْ تر اساش ًام
درش ّ شوارٍ درش ّجْد دارد.

تابلوی اعالنات:
در این قسمت دانشجو می تواند اطالعیه هایی که برایش ارسال شده است را مشاهده نماید.

پیام ها و اطالعیه ها نوار منو:

 -1اطالعیه ها :در ایي قسوت ترای تخش ُای هختلف در ساهاًَ هشخص هیکٌین کَ در
صْرت تغییر تخش ُای هختلف ترای کارتر ایویل ّ یا تَ صْرت اطالعیَ ارسال
اًجام شْد.هی تْاًین ایي تخش ُا را فعال یا غیرفعال ًوایین.

 -2پیام ها :تا کلیک تر رّی آیکي پیام در ًْارهٌْ در،زیر هٌْی تاز شذٍ گسیٌَ پیام
جذیذ را کلیک هی ًوایین.
پٌجرٍ زیر تاز هیشْد از سوت راست آى هخاطة هْرد ًظر را اًتخاب کردٍ ّ در
سوت چپ آى پیام را ّارد کردٍ ّ تر رّی ارسال کلیک هی ًوایین.

تنظیمات کاربر:
وقتی بر روی نام کاربر در سمت چپ و باالی سامانه قرار می گیریم زیر منویی باز می
شود:

منوی ترجیحات:
 -1کاربر:در ایي صفحَ تٌظیوات کلی صفحَ را ًشاى هی دُذ کَ تا کلیک تر رّی ُر
کذام هیتْاًین آًِا را هشاُذٍ یا ّیرایش ًوایین .الثتَ در هٌُْای تعذی ایي تٌظیوات تَ
صْرتی تکی ُستٌذ کَ ایي تٌظیوات را در آى قسوت تَ شوا تْضیح خْاُن داد.

-2ویرایش مشخصات فردی:کَ تا کلیک تر رّی ایي گسیٌَ هی تْاى هشخصات
فردی را ّیرایش ًوْد.

-3تغییر رمز عبور:تا کلیک تر رّی ایي گسیٌَ ّ ّارد ًوْدى رهس قثلی ّ رهس جذیذ هی
تْاى رهس را تغییر داد.

 -4پیام:هشخص هی ًوایین کَ پیام شخصی تیي کارتراى تَ صْرت ایویل ًیس ارسال شْد یا
خیر.

 -5بالگ:تعذاد هطالة در ُر صفحَ را هشخص هی ًوایین

Badge -6هذالُایی کَ کسة هیکٌیذ هیتْاًٌذ در صفح َٔ هشخصات فردی حساب کارتری
شوا ًوایش دادٍ شًْذ .ایي تٌظین تَ شوا اجازٍ هیدُذ کَ پذیذاری هذالُای جذیذی کَ کسة
هیکٌیذ را تَطْر خْدکار تعییي کٌیذ..
جذا از ایي تٌظین ،تٌظین حرین خصْصی هرتْط تَ تک تک هذالُا را هیتْاًیذ در صفح َٔ
.هذالُایتاى کٌترل کٌیذ.

درس های من:
با کلیک بر روی درس مورد نظر به فعالیتهای درس نظیر آزمون  ،تکالیف و  ...دسترسی
دارید:

پیوستن به کالس:
بر روی جلسه ای که می خواهد برگزار شود یا در حال برگزاری است کلیک می
نماییم(.در نظر داشته باشید که جلسه ای که تمام شده باشد و نیزجلسه ای که شروع نشده
باشد شما دسترسی به آن ندارید و جلسه یک ربع قبل از برگزاری باز شده و شما به آن
دسترسی پیدا خواهید کرد).
سپس وارد این صفحه می شویم .بر روی دکمه پیوستن به کالس کلیک می نماییم.در نظر
داشته باشید که برای ورود به کالس باید نرم افزار  Adobe connectaddin-9را نصب
نمایید که این نرم افزار بر روی سامانه و در قسمت دانلودها موجود می باشد.

سپس وارد کالس الکترونیک می شویم.

شرکت کنندگان:
با کلیک بر روی گزینه شرکت کنندگان در سمت راست سامانه شما به کسانی که در این
درس ثبت نام کرده اند دسترسی خواهید داشت.

نمرات:
مشاهده نمره و بازخورد استاد در مورد هر یک از فعالیت هاي داراي نمره
 آزمون
 تمرین و ...
در این قسمت دانشجو نمرات آزمون هایی که در آن شرکت کرده است مشاهده می
نماید:

شایستگی ها:
در سمت راست سامانه بر روی لینک شایستگی ها کلیک نمایید:
سپس در این صفحه شایستگی های خود را مشاهده نمایید.

مدال ها:
در سمت راست سامانه بر روی مدال ها کلیک کرده:

سپس مدال های خود را در این صفحه مشاهده نمایید.

کاربر وارد شده:
در سمت راست سامانه و با کلیک بر روی بلوک کاربر وارد شده ،دانشجو وارد اطالعات
شخصی خود شده و با کلیک بر روی دکمه ویرایش مشخصات فردی می تواند آنها را
ویرایش نماید.

شرکت در آزمون:
فعالیت آزمون اساتید را قادر به طراحی و تعیین آزمونهایی متشکل از سؤالهایی از انواع
چند گزینهای ،جورکردنی ،کوتاهجواب ،عددی و غیره میکند که در اختیار دانشجویان قرار
دهند .برای دیدن آزمونی که اساتید برای دانشجویان در نظر گرفته اند:
ابتدا به درس مورد نظرمی رویدوبر روی فعالیت آزمون کلیک می کنید و سپس برروی
دکمه شرکت در آزمون کلیک نمایید.

تَ سْاالت پاسخ دادٍ ّ تر رّی دکوَ اتوام آزهْى کلیک ًواییذ.

بعد از اتمام آزمون اگر دوباره خواستید به آزمون بر گردید و تغییراتی اعمال کنید بر بروی
دکمه بازگشت و ادامه آزمون کلیک نمایید.در غیر این صورت بر روی دکمه ثبت همه
پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک نمایید.

شرکت در تکلیف:
فعالیت تکلیف به یک استاد این امکان را میدهد تا وظایفی را بر عهده شاگردان بگذارد،
کارهای انجام شده را جمع آوری کند و در نهایت نمره و بازخورد خود را در اختیار
شاگردان بگذارد .تحویل تکلیف توسط دانشجو می تواند متنی یا به صورت فایل باشد.
در درس مورد نظررفته و بر روی نام تکلیف کلیک کرده در صفحه بعد وضعیت تحویل و
زمان باقی مانده را می توانیم مشاهده نماییم و نیز می توانیم در قسمت نظرات در مورد
تکلیف نظردهیم .برای ارائه تکلیف بر روی دکمه تحویل تکلیف کلیک کرده و فایل خود را
دراین قسمت آپلود می نماییم:

برای ارائه تکلیف بر روی دکمه تحویل تکلیف کلیک کرده و فایل خود را دراین قسمت
آپلود کرده و بر روی ذخیره تغییرات کلیک می نماییم.

بعد از تصحیح استاد وقتی وارد درس میشویم میانگین نمراتی که در این مدت گرفته ایم را
به ما نشان می دهد که با کلیک بر روی آن وارد لیست ریز نمرات میشویم و میتوانیم
نمرات هر فعالیت را به صورت جداگانه مشاهده نماییم.

شر کت در فعالیت چت متنی:
ماژول فعالیت چت امکان داشتن یک بحث و گفتگوی متنی همزمان را برای شرکت
کنندگان فراهم میکند.
بر روی این فعالیت در درس مورد نظر کلیک کرده سپس بر روی لینک برای ورود به
اتاق گفتگو اینجا کلیک کنید ،را بفشارید .وارد اتاق گفتگو شده و می توانید پیام خود را
ارسال نمایید.

را

فایل:
هنگامی که استاد یک فایل را بر روی دوره قرار می دهد برای دسترسی به آن وارد درس
مورد نظر شده و بر روی نام فایل کلیک می نماییم.

به همین راحتی به فایل مورد نظر دسترسی پیدا خواهیم کرد.

مشاهده ویدیو در دوره:
وقتی که یک فیلم،عکس و صدا در دوره قرار میگیرد دانشجو می تواند به راحتی در
صفحه درس آن را مشاهده نماید.

