راهنمای استفاده دانشجویان از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
معرفی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
 Moodleيك سامانه مديريت يادگیری متن باز می باشدكه در دانشگاهها ،مدارس و همچنین آموزشگاه های خصوصی برای برگزاری كالسهاای
آموزشی تحت وب استفاده می شود .در اين نرم افزار ابزار های متعددی وجود دارد كه به شما كمك می كنند با فراگیران رابطه آموزشی تعاملی و
دوطرفه برقرار نمايید.
نحوه ی استفاده از سامانه
قبل از استفاده از سامانه ،به منظور ورود به سامانه ،كاربر بايد يك حساب كاربری در سامانه داشته باشد كه توسط مدير سامانه ايجاد می گهردد.
بدون داشتن حساب كاربری فقط می توان عناوين دروس موجود در سامانه را مشاهده نمود و مشاهده ی محتوای اين دروس امکانپذير نمی باشد.
امکانات مورد نیاز
برای گذراندن اين دوره مجازی حداقل يك دستگاه رايانه با بلندگو (اسپیکر) يا گوشی (هدفون) كه سیستم عامهل وينهدوز و يهك مرورگهر وب از
قبیل  Mozilla Firefox، Internet Explorerيا ترجیحاً  Google Chromeو نرم افزار  Flash Playerبر روی آن نصب شده باشد ،مورد
نیاز است.
توجه :در بعضی از دروس اگر استاد درس و يا مدير سامانه اجازه دسترسی به محتوای درس را به مامان داده باشد ،كهاربران مهی تواننهد بهدون
داشتن حساب كاربری در سامانه محتوای درس مذكور را مشاهده نمايند.
ایجاد حساب کاربری
كاربران می توانند با ايجاد حساب كاربری در نقشاای استاد و يا دانشجو وارد سامانه شوند .كاربران در نقش اسهتاد تناها از طهرد مهدير سهامانه
تعريف می گردد .ايجاد حساب كاربری برای فراگیران نیز از طريق ثبت نام و يا ارسال لیست فراگیران در فايل اكسل درون سامانه توسط مهدير
سامانه انجام پذير است.
ورود به سامانه
برای ورود به سامانه پس از مراجعه به آدرس اينترنتی  ، http://LMS.tbzmed.ac.irنام كاربری و رمز عبور خود را وارد نمايید.

نحوه ی استفاده از سامانه
قبل از استفاده از سامانه ،به منظور ورود به سامانه ،كاربر بايد يك حساب كاربری در سامانه داشته باشهد كهه توسهط مهدير
سامانه ايجاد می گردد .بدون داشتن حساب كاربری فقط مهی تهوان عنهاوين دروس موجهود در سهامانه را مشهاهده نمهود و
مشاهده ی محتوای اين دروس امکان پذير نمی باشد.
توجه :در بعضی از دروس اگر مدرس درس و يا مدير سامانه اجازه دسترسی بهه محتهوای درس را بهه مامهان داده باشهد،
كاربران می توانند بدون داشتن حساب كاربری در سامانه محتوای درس مذكور را مشاهده نمايند.

ایجاد حساب کاربری
كاربران می توانند با حساب كاربری در نقشاای مدرس و يا دانشجو وارد سامانه شوند .كاربران در نقش مدرس تناا از طرد
مدير سامانه تعريف می گردد .ايجاد حساب كاربری برای فراگیران نیز از طريق ثبت نام و توسط مدير سامانه انجهام پهذير
است.

ورود به سامانه
برای ورود به سامانه پس از مراجعه بهه آدرس اينترنتهی  ، http://lms.tbzmed.ac.irدر قسهمت ورود بهه سهايت نهام
كاربری و رمز عبور خود را وارد نمايید.

ویرایش مشخصات فردی
برای تغییر و بروزرسانی مشخصات فردی كاربر می تواند پس از ورود به سامانه با نام كاربری خود به روش زير عمل نمايد:
 .1در باالی صفحه سمت چپ بر روی نام خود كلیك نموده و گزينه مشخصات فردی را انتخاب نمايد.
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 .2بر روی گزينه " ويرايش مشخصات فردی" كلیك نمايد.

توجه :كاربر نمی تواند نام كاربری خود را تغییر دهد .تغییر نام كاربری فقط از طريق مدير سیستم قابل انجام می باشد.
مشاهده دروس موجود  :كاربران می توانند در صفحه نخست در قسمت " مرور كلی درس " و يا سمت راست " درساای من " لیست دروسی
كه در آناا ثبت نام كرده اند را مشاهده نمايند .

ورود به محتوای دروس :
فراگیر به منظور مشاهده محتوای درس بايد از میان درساا  ،درس مورد نظر خود را انتخاب نمايد .كاربران با كلیهك بهر روی عنهوان ههر درس
وارد صفحه ی اصلی درس انتخابی خواهند شد.
توجه :فقط محتوای دروسی که کاربر در آنها ثبت نام شده باشد قابل دسترسی و مشاهده خواهد بود.
توجه :مدير سامانه به تمامی درس های موجود در سامانه دسترسی دارد.

پس از ورود به محتوای درس با توجه به تنظیمات درس ،هفته های آموزشی يا عناوين مطالب آموزشی را مشاهده می كنیهد .در صهورت وجهود
محتوا با كايك بر روی هر كدام از لینك های ايجاد شده می توانید محتوای آن را مشاهده كنید.

برای مشاهده محتوا روی لینک
های مربوطه کلیک نمایید

پس از كلیك بر روی لینك مربوطه پنجره ای باز می شود كه در آن سخنرانی مبحث اجرا می شود:

توجه داشته باشیدكه محتوا همراه با صدای استاد مربوطه میباشد كه مطالب درسی را توضیح می دهد ،پس برای شنیدن صدای استاد ،بلندگوی

(اسپیکر) رايانه را روشن يا از گوشی (هدفون) استفاده كرده و صدای رايانه را نیز تنظیم نمايید.
چ نانچه به جای نمايش محتوای درس با پیامی به شکل زير مواجه شديد ،نشانگر اين است كه نرم افزار فلش پلیر برای مرور محتوا الزم است ،بر

روی رايانه شما نصب نیست.

لینك دريافت اين نرم افزار بر روی سامانه قرار داده شده است .برای دريافت فايل و نصب آن ،از منوی باالی سامانه (تصوير زير) ،روی گزينه
"دريافت نرم افزار" كلیك كرده ،نرم افزار فلش را دانلود و نصب نمايید.

حالت تمام صفحه

تغییر حالت نمایش محتوا

مدت زمان کل سخنرانی

کنترل صدای سخنران

اسالید بعدی

اسالید قبلی

توجه کنید در انتهای فصول درسی امکان ارتباط با اساتید  ،به شرح زیر برای شما فراهم گردیده است:
 تاالر گفتگو  :در تاالرهای گفتگو ،شما میتوانید سؤاالت علمی خود را مطرح نماییدتا اساتید مربوطه پاسخ دهند و یا نظرات خود را درباره
این دوره مجازی بیان بفرمایید.
در صو رت وجود مشکل یا نیاز به راهنمائی بیشتر در مورد سامانه یادگیری الکترونیکی ،میتوانید با تلفن  00733333100داخلی
( 383آقای مهندس احمدیان) و داخلی ( 383آقای مهندس دادگر) تماس حاصل فرمایید.

