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ٍ - 1رٍد تِ ساهاًِ اهتحاًات هجاسی اس عزیق ساهاًِ کالسّای هجاسی تِ آدرس سیز اهکاىپذیز است:
http://lms.mshdiau.ac.ir/mechanizeh/lms/

تزای ٍرٍد داًطجَ تِ ساهاًِ ،تِ صَرت پیصفزضّ ،ن کذ کارتزی ٍ ّن رهش ،ضوارُ داًطجَیی داًطجَ است
کِ یک ضوارُ 9رقوی است ٍ تا  9ضزٍع هی ضَد ٍ ًثایذ تا ضوارُ ضٌاسایی اضتثاُ ضَد.
تزای افشایص اهٌیت در ٍرٍد تِ اهتحاى ،اهکاى تغییز رهش ػثَر ّن فؼال ضذُ است.

ّوچٌیي تزای ٍاحذ هطْذ ٍ اکثز ٍاحذّای دیگز استاى کِ اس سیستن ًزمافشاری ٍاحذ هطْذ استفادُ هیکٌٌذ،
ٍرٍد تِ ساهاًِ اهتحاًات هجاسی اس عزیق پزتال اصلی داًطجَیاى ٍ تا ّواى ًام کارتزی ٍ رهش قثلی ًیش
اهکاىپذیز خَاّذ تَد.
 - 2بزای ٍرٍد بِ جلسِ اهتحاى ،بز رٍی آیکَى «اهتحاى هجاسی» کلیک کٌیذٍ .رٍد بِ ایي قسوت ،حتی قبل
اس شزٍع اهتحاًات شوا اهکاىپذیز است .بٌابزایي تَصیِ هیشَد کِ تا ایي هزحلِ را قبالً آسهایش ٍ توزیي
کٌیذ.

 - 3با ٍاردشذى بِ لیٌک اهتحاى هجاسی ،اطالػات درسّا ٍ تؼذاد سَاالت ٍ هذت اهتحاى (بِ دقیقِ) کِ
تَسط استاد درس هشخص شذُ استً ،وایش دادُ هیشَد.

درصَرتیکِ سهاى اهتحاى درس رسیذُ باشذ ،اس ستَى «لینک سؤاالت» ٍ با کلیک بز رٍی لیٌک «نمایش »
هیتَاًیذ بِ سؤاالت اهتحاى دستزسی پیذا کٌیذ.

 - 4بزای دریافت سؤاالت اهتحاى ،بز رٍی لیٌک «دانلود» کلیک کٌیذ.

 - 5پاسخ سؤاالت را بز رٍی بزگِّای کاغذی کِ اس قبل آهادُ کزدُ ایذ بٌَیسیذ ٍ اس آًْا ػکس بگیزیذ ٍ تصَیز
بزگِّای جَاب خَد را ثبت کٌیذ .بزای ثبت فایلّای جَاب ،بز رٍی لیٌک «ثبت فایلهای پاسخ» هزبَط
بِ درس هَرد ًظز کلیک کٌیذ.

 - 6در صفحِ جذیذی کِ باس هیشَد ،هیتَاًیذ فایلّای پاسخ خَد را بارگذاری کٌیذ .بزای ایي هٌظَر ابتذا
شماره صفحه جَاب را تؼییي کٌیذ ٍ سپس اس طزیق دکمه  Browseفایل تصَیز صفحِ جَاب هزبَطِ را
اًتخاب کٌیذ ٍ بؼذ بز رٍی دکوِ «ثبت فایل پاسخ» کلیک کٌیذ .لطفاً ایي هزاحل را بزای ّوِ فایلّای
جَاب ،تکزار کٌیذ.

 - 7فایلّای جَاب ثبت شذُ در قسوت پاییي صفحًِ ،وایش دادُ هیشَد .بزای هشاّذُ ٍ چککزدى ّز فایل
جَاب ،هیتَاًیذ بز رٍی لیٌک «مشاهده شود» کلیک کٌیذ.
ّوچٌیي درصَرتی کِ در ثبت فایلّای جَاب اشتباُ کزدُایذ ،هیتَاًیذ با کلیک بز رٍی لیٌک «حذف
شود»  ،فایل را حذف کٌیذ (ٍ سپس در صَرت ًیاس ،هجذداً فایل درست را ثبت کٌیذ).

 - 8درصَرت کلیک بز رٍی دکوِ «باسگشت بِ صفحِ قبل» اس هحیط اهتحاى خارج هیشَیذ.
نکته مهم :دکوِ «باسگشت بِ صفحِ قبل» فقط بزای خزٍج اس هحیط اهتحاى در ًظز گزفتِ شذُ است .در
هَرد کلیک یا ػذم کلیک بز رٍی آى ّیچگًَِ ًگزاًی ًذاشتِ باشیذ.
 در صَرتی کِ ٍقت اهتحاى بِ پایاى بزسذ ،حتی اگز دکوِ «باسگشت بِ صفحِ قبل» را کلیک ًکزدُ
باشیذ ،فایلّای پاسخ ثبت شذُ شوا در سیستن ،هٌظَر شذُ است ٍ در اختیار استاد قزار خَاّذ
گزفت.
 اس طزف دیگز حتی اگز دکوِ «باسگشت بِ صفحِ قبل» را کلیک کٌیذ ٍ اس هحیط اهتحاى خارج شَیذ
(یا ایي کِ اتصال شوا قطغ شَد) ،باس ّن تا سهاًی کِ ٍقت اهتحاى توام ًشذُ است ،هیتَاًیذ هجذداً
ٍارد هحیط اهتحاى شَیذ ٍ جَابّای خَد را ثبت یا ٍیزایش کٌیذ.

نکات مهم قابل توجه دانشجویان عزیز
ًَ ع اهتحاى هزتَط تِ ّز درس (هجاسی یا حضَری) ،در کارت ٍرٍد تِ جلسِ اهتحاى قاتل هطاّذُ است
ٍ ّوچٌیي اس عزیق هؼاًٍت هحتزم آهَسضی ٍاحذ داًطگاّی اعالعرساًی هیضَد.

 حذاکثز تصَیز چْار تزگِ جَاب در سیستن ،قاتل آپلَد است .در ػیي حال اس داًطجَیاى ػشیش
خَاّطوٌذین تِ هٌظَر کاّص تار تحویلی تِ سیستن ٍ ارتقاء سزػت آپلَد ٍ داًلَد ،تا حذ اهکاى تؼذاد
صفحات کوتز ٍ ّوچٌیي فایلْای تصَیزی تا حجن کوتزی آپلَد کٌٌذ.
 لیست داًطجَیاى غایة تَسظ آهَسش داًطکذُ اس سیستن ،قاتل دریافت خَاّذ تَد.
 لغفاً تزرسی کٌیذ کِ کیفیت (ٍضَح) تصَیز جَابّا تزای تصحیح تَسظ استاد هٌاسة تاضذ.
 فایلّای جَاب تا ّز ًام دلخَاُ تَسظ داًطجَ قاتل آپلَد است ٍلی سیستن در ٌّگام ارائِ جَابّا تِ
استادً ،ام فایل ّا را تِ ضوارُ ضٌاسایی ٍ ًام داًطجَ تغییز خَاّذ داد .تا ٍجَد ایي تِ داًطجَیاى
گزاهی تَصیِ هیضَد کِ در تزگِّایی کِ اس قثل تزای پاسخگَیی تِ اهتحاى آهادُ هیکٌٌذ ،تزای
جلَگیزی اس ّزگًَِ اضتثاُ ،حتواً ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد ٍ ًام درس ٍ ضوارُ صفحِ را در تاالی تزگِ
تٌَیسٌذ.
 نکته مهم :بزای تأهیي آراهش ٍ اطویٌاى داًشجَیاى ػشیش ،ػالٍُ بز ٍقت تؼییيشذُ تَسط استاد01 ،
دقیقِ سهاى اضافی بزای ثبت فایلّای جَاب در سیستن در ًظز گزفتِ هیشَد.
 البتِ اهکاى ثبت فایلّای جَاب ،هٌحصز بِ  01دقیقِ آخز ًیست ٍ در طَل کل سهاى
اهتحاى ،هیتَاًیذ پاسخّا را ثبت کٌیذ.
 در هَرد کالسّای دکتزی ٍ کارضٌاسی ارضذ  ،اًتخاب ًحَُ ٍ هحیظ ارسیاتی تا ّواٌّگی استاد ٍ
داًطجَیاى اهکاى پذیز است ٍ اهکاى ارسیاتی ضفاّی یا کتثی در هحیظ کالس آًالیي (Adobe

) Connectیا ّز هحیظ دیگزی ٍجَد دارد ٍ ضوٌاً اساتیذ هحتزم اس عزیق ضثظ فزآیٌذ ارسیاتی ٍ ...
اهکاى پاسخگَیی هستٌذ تِ اػتزاضات احتوالی را خَاٌّذ داضت.
 تا ٍجَد ایي ،عثق تخطٌاهِ هؼاًٍت هحتزم آهَسضی تزای ایجاد ٍحذت رٍیِّ ،حتی ایي
داًطجَیاى ًیش تایذ در ساػت هقزر اهتحاى ،در ساهاًِ اهتحاى هجاسی ٍارد ضًَذ تا حضَر آًْا
در اهتحاى هٌظَر ضَد.
 اس اساتیذ هحتزم درخَاست ضذُ است در هذت سهاى تزگشاری اهتحاى ،اس عزیق لیٌک کالس هجاسی
در هحیظ  ٍ Adobe Connectیا در گزٍُّایی کِ در فضای هجاسی تا داًطجَیاى دارًذ ،جْت
راٌّوایی ٍ پاسخگَیی ٍ رفغ اتْاهات احتوالی تا داًطجَیاى در ارتثاط تاضٌذ.

 اعالعرساًی ٍ پطتیثاًی داًطجَیاى تَسظ پطتیثاىّای ٍاحذّا ٍ داًطکذُّا ٍ ادارُ کل فٌاٍری
اعالػات ٍ ًیش اس عزیق کاًال تلگزاهی  ٍ @iaumsگزٍُّای پطتیثاًی هَجَد در فضای هجاسی
صَرت خَاّذ گزفت.
تا سپاس
ادارُ کل فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ هطْذ

