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را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
 -١نحوه ورود به سامانه آموزش الكترونيكي
جهت ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي ابتدا به آدرس  elearn.ut.ac.irوارد شويد.
ﺳﭙﺲ پﺲ از ﻣشﺎهده صفحه زير ،بر روي لينك "ورود بﺎ ﻧﺎم كﺎربري داﻧشگﺎه تهران" كليك كنيد.

بﺎ كليك بر روي اين گزينه وارد صفحه احراز داﻧشگﺎه تهران ﻣي شويد و بﺎ اكﺎﻧت داﻧشگﺎه تهران خود )ايميل
داﻧشگﺎه( ﻣي تواﻧيد وارد ﺳﺎﻣﺎﻧه يﺎدگيري الكتروﻧيكي شويد.
پﺲ از ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه در ﻣنوي بﺎﻻي صفحه بر روي گزينه ﻣيزكﺎر كليك ﻧمﺎييد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

بﺎ ورود به اين قسمت صفحه اي ﻣﺎﻧند صفحه ي زير ﻣشﺎهده ﻣي كنيد

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۲

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
-٢ورود به درس:
در ﻣركز صفحه به "درس هﺎي ﻣن" دﺳترﺳي داريد.
در قسمت "درس هﺎي ﻣن" بﺎ كليك بر روي ﻧﺎم درس وارد صفحه ﻣربوط به هر درس ﻣي شويم) .ﻻزم به ذكر
اﺳت در هر ﻣرحله جهت بﺎزگشت به صفحه قبلي ﻣي تواﻧيم از ﻣنوي بﺎﻻ و دكمه خﺎﻧه اﺳتفﺎده ﻧمﺎييم(
بﺎ كليك بر روي ﻧﺎم درس ﻣوردﻧظر خود ،وارد صفحه ي اصلي درس شده و به قسمت هﺎي اصلي آن كه شﺎﻣل
)كﻼس آﻧﻼين ،فﺎيل و ﻣحتواي الكتروﻧيكي ،تﺎﻻر اعﻼﻧﺎت ،پرﺳش و پﺎﺳخ درﺳي( اﺳت ،دﺳترﺳي پيدا خواهيد
كرد.
ﻣطﺎبق شكل زير جهت دﺳترﺳي به اﺳﺎﻣي داﻧشجويﺎن ﻣي تواﻧيد بر روي لينك شركت كنندگﺎن كليك ﻧمﺎييد.
همچنين براي اعمﺎل هر تغيير در درس بر روي دكمه شروع ويرايش اﻧتخﺎب ﻧمﺎييد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۳

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

-٣قرار دادن محتوا :
قسمت ﻣحتوا جهت قرار دادن ﻣنﺎبع درﺳي در ﺳﺎﻣﺎﻧه و دﺳترﺳي آﺳﺎن داﻧشجويﺎن در هر زﻣﺎن و
ﻣكﺎن به آن ﻣنﺎبع آﻣوزشي تعبيه شده اﺳت .اﺳتﺎد ﻣي تواﻧد فﺎيل هﺎي كمك درﺳي را از اين طريق
در اختيﺎر داﻧشجويﺎن قرار دهد .جهت اﺳتفﺎده از آن ،بﺎ كليك بر روي دكمه شروع ويرايش در قسمت
چپ بﺎﻻي صفحه به ﻣد ويرايش ﻣي رويم .پﺲ از ظﺎهر شدن دكمه هﺎي ويرايشگر در ﻣد ويرايش در
بخش فﺎيل و ﻣحتواي الكتروﻧيكي بﺎ كليك كردن دكمه اضﺎفه كردن يك فعﺎليت يﺎ ﻣنبع پنجره
جديدي ﻧمﺎيﺎن خواهد شد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۴

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
در صفحه ﻧمﺎيﺎن شده ،از قسمت ﻣنﺎبع گزينه فﺎيل را اﻧتخﺎب ﻣي كنيم و پﺲ از فعﺎل شدن گزينه
اضﺎفه كردن آن را كليك ﻣي كنيم.

.١

براي قرار دادن يك
فايل  ،گزينه ي فايل را
انتخاب مي كنيم و براي

.٢

پس از انتخاب منبع مورد نظر گزينه ي

قرار دادن چندين فايل

اضافه كردن را مي زنيم تا صفحه ي

در يك پوشه ي

جديدي براي قرار دادن فايل باز شود.

مخصوص گزينه ي
پوشه را انتخاب مي
كنيم.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۵

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
در صفحه ﻧمﺎيﺎن شده ،در قسمت ﻧﺎم ،يك عنوان )براي ﻧمﺎيش به داﻧشجو( اﻧتخﺎب كرده كه داﻧشجو فﺎيل را
تحت اين ﻧﺎم در ﻣحيط درس خواهد ديد .اگر ﻣحتوا ﻧيﺎز به توضيح بيشتري دارد در قسمت توصيف اضﺎفه
كنيد.

براي نمايش
دادن توصيف
نوشته شده در
صفحه ي
درس ،اين
قسمت را
عﻼمت بزنيد.

در قسمت انتخاب فايل ،ﻣي تواﻧيد فﺎيل خود را كشيده و
در قسمت ﻣشخص شده رهﺎ كنيدdrag and ).
(drop

يﺎ بﺎ كليك كردن بر روي عﻼﻣت زير ؛ از طريق پنجره ي جديدي كه بﺎز ﻣي شود بﺎ زدن گزينه
 Browseو اﻧتخﺎب فﺎيل خود ،فﺎيل را در ﺳﺎﻣﺎﻧه آپلود كرده و در ﻧهﺎيت از اﻧتهﺎي صفحه گزينه ي "ذخيره
ي تغييرات" را بزﻧيد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۶

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

پﺲ از اﻧتخﺎب "قراردادن اين فﺎيل روي ﺳﺎيت" فﺎيل در ليست ﻣحتوا اضﺎفه خواهد شد .در بخش ظﺎهر ﻧيز در
قسمت ﻧمﺎيش گزينه اجبﺎر به دريﺎفت فﺎيل را كليك ﻣي ﻧمﺎييم و درﻧهﺎيت دكمه ذخيره و بﺎزگشت به درس
را ﻣي زﻧيم.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۷

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

همﺎﻧطور كه ﻣشﺎهده ﻣي كنيم فﺎيل به قسمت ﻣحتوا اضﺎفه شد.
 دكمه ويرايش
در خصوص دكمه ويرايش در جلوي هر قسمت يﺎ فﺎيل ﻣوارد زير ﻻزم به ذكر اﺳت:

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۸

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

كليد ويرايش عنوان :شكل ﻣداد،جهت تغيير يﺎ ويرايش عنوان ﻣوجود
كليد پيكر بندي :جهت بﺎزﻧگري در پيكربندي اصلي فﺎيل
كليدهﺎي اﻧتقﺎل به چپ و راﺳت :جهت تنظيم اولويت فﺎيل بﺎ ايجﺎد تو رفتگي
كليد پنهﺎن كردن :در صورتي كه اﺳتﺎد ﻣﺎيل ﻧيست داﻧشجو تمﺎﻣيي ﻣحتواي را به يكبﺎره ﻣشﺎهده كند ﻣي
تواﻧد از اين دكمه اﺳتفﺎده ﻧمﺎيد .در حقيقت بﺎ فعﺎل ﻧمودن) چشم بﺎز تبديل به چشم بسته ﻣي شود( اين
دكمه ﻣحتوا بر روي ﺳﺎيت قرار دارد اﻣﺎ از ديد داﻧشجو تﺎ زﻣﺎن صﻼحديد اﺳتﺎد پنهﺎن اﺳت.
كليد تكثير :همﺎﻧطور كه از شكل و اﺳم آن ﻣشخص اﺳت جهت تكثير فﺎيل اﺳتفﺎده ﻣي شود ،ﻣعموﻻ در تعريف
آزﻣون آﻧﻼين كﺎربرد دارد.
كليد اﻧتسﺎب ﻧقش :كه ﻣي توان اجﺎزه دﺳترﺳي به آن فﺎيل را به گروه يﺎ افراد خﺎصي تخصيص دهيم.
كليد حذف :براي پﺎك كردن و حذف كﺎﻣل ﻣحتوا
-٤تمرين و پروژه درسي
اين قسمت جهت ﺳهولت دﺳترﺳي داﻧشجو به تمرين هﺎي درﺳي و ارﺳﺎل پﺎﺳخ آﻧهﺎ براي اﺳتﺎد ﻣي
بﺎشد .بدين ﻣنظور در قسمت تمرين و پروژه هﺎي درﺳي ،ﻣنوي اضﺎفه كردن يك فعﺎليت يﺎ ﻣنبع را
كليك ﻣي كنيم
و در پنجره جديد از قسمت فعﺎليت گزينه تكليف را اﻧتخﺎب ﻣي ﻧمﺎييم و دكمه اضﺎفه كردن را ﻣي
زﻧيم:

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۹

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

در پنجره بﺎز شده ﻧﺎم و ﻣتن تمرين را در قسمت هﺎي ﻣربوط وارد ﻣي كنيم .تنظيمﺎت ﻣربوط به زﻣﺎن و ﻣهلت
تحويل و ﻣمﺎﻧعت از تحويل بﺎ تﺎخير را اﻧجﺎم دهيد .همچنين در قسمت حداكثر اﻧدازه )حجم فﺎيلي كه داﻧشجو
ﻣي تواﻧد به عنوان پﺎﺳخ براي اﺳتﺎد ارﺳﺎل ﻧمﺎيد( بنﺎبه صﻼحديد حجم ﻣورد ﻧظر را اﻧتخﺎب ﻧمﺎييد كه پيشنهﺎد
ﻣﺎ ١ﻣگﺎبﺎيت ﻣي بﺎشد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۰

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
و در ﻧهﺎيت گزينه ذخيره ي تغييرات و بﺎزگشت به درس را ﻣي زﻧيم .ﻣشﺎهده ﻣيكنيد تمرين در قسمت تمرين
و پروژه هﺎي درﺳي ايجﺎد شده اﺳت.

اگر اﺳتﺎد در تعريف تمرين ﻧيﺎز به ارﺳﺎل يك فﺎيل دارد ،فﺎيل ﻣورد ﻧظر را در قسمت ﻣشخص شده drag
ﻣيكنيم.
همﺎن طور كه ﻣشﺎهده ﻣي كنيد تمرين تعريف شده در صفحه ي درس ايجﺎد شده اﺳت .و داﻧشجويﺎن بﺎ ورود
به صفحه آن را ﻣشﺎهده ﻣيكنند.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۱

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

در اين ﻣرحله فرض ﻣي كنيم داﻧشجويﺎن به تمرين ارﺳﺎلي اﺳتﺎد پﺎﺳخ داده اﻧد ،جهت رويت و ﻧمره دهي
اﺳتﺎد بﺎيد بر روي ﻧﺎم تمرين ﻣورد ﻧظر كليك ﻧمﺎيد:

در صفحه ي جديدي كه بﺎز ﻣي شود ﻧﺎم تمﺎن داﻧشجويﺎن و فﺎيل ارﺳﺎلي آن هﺎ جهت داﻧلود وجود دارد و اﺳتﺎد
بﺎ داﻧلود فﺎيل داﻧشجويﺎن ﻣي تواﻧد پﺎﺳخ ارﺳﺎلي آن هﺎ را ﻣشﺎهد و حتي ﻧمره ي آن هﺎ را وارد ﻧمﺎيد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۲

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

جهت ﻧمره دهي به تمرين در قسمت وضعيت گزينه ﻧمره را اﻧتخﺎب ﻧمﺎييد .پنجره ﻣربوط به تمرين داﻧشجوي
ﻣورد ﻧظر بﺎز ﻣي شود .در اين پنجره اﺳتﺎد اﻣكﺎن رويت تمرين ،ﻧمره دهي ،ارﺳﺎل فﺎيل پﺎﺳخ صحيح يﺎ درج
اظهﺎر ﻧظر در خصوص تمرين دارد و در پﺎيﺎن دكمه ذخيره تغييرات را كليك ﻣي ﻧمﺎييم .بﺎ اينكﺎر داﻧشجو از
ﻧمره خود ﻣطلع ﻣي شود.
پﺲ از درج ﻧمره اﺳتﺎد ﻧيز ﻣي تواﻧد ﻧمره داده شده را در ليست ببيند يﺎ بﺎزﻧگري ﻧمﺎيد .همچنين اﺳتﺎد ﻣي
تواﻧد بﺎ اﻧتخﺎب گزينه "دريﺎفت همه تكليف هﺎ به صورت يك فﺎيل فشرده" تمﺎﻣي تمرين هﺎي ارﺳﺎلي داﻧشجويﺎن
را ذخيره ﻧموده و بصورت آفﻼين در فرصت ديگري تصحيح ﻧمﺎيد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۳

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان
اﺳتﺎد پﺲ از اﻧجﺎم ويرايش ﻣورد ﻧظر خود از قبيل اضﺎفه كردن ﻣحتوا ،قراردادن خبر و اطﻼعيه و يﺎ تعريف
تمرين در ﺳﺎﻣﺎﻧه بﺎ كليك بر روي دكمه اتمﺎم ويرايش در گوشه بﺎﻻ ﺳمت چپ صفحه ﻣي تواﻧد تمﺎﻣي ﻣوارد
اﻧجﺎم شده را از ديد يك داﻧشجو ببيند:

براي مشاهده
ي اعضاي
كﻼس روي اين
قسمت كليك
كنيد.

با كليك بر روي فايل مورد نظر آن را دانلود كنيد.

فايل طرح درس به عنوان نمونه براي دانلود
در اين قسمت قرار گرفته,و اختياري است.

-٥ارسال پيام گروهي به دانشجويان
اگر اﺳتﺎد ﻣﺎيل به ارﺳﺎل پيﺎم گروهي به داﻧشجويﺎن بﺎشد از ﻣنوي ﺳمت چپ ليست شركت كنندگﺎن)همكﻼﺳي
هﺎ( در كﻼس ﻣورد ﻧظر را اﻧتخﺎب ﻣي ﻧمﺎيد:

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۴

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه اسا ید دوره ی وری دا ش گاه ان

در پنجره اي ﻣه بﺎز ﻣي شود يﺎدداشت را ﻧوشته و گزينه ي ارﺳﺎل پيﺎم را ﻣي زﻧيم.
پيﺎم گروهي براي داﻧشجويﺎن ارﺳﺎل ﻣي شود.

-٦اطﻼع رساني و تبادل نظر
در قسمت "اطﻼع رﺳﺎﻧي و تبﺎدل ﻧظر" فﺎيل هﺎ و اطﻼع رﺳﺎﻧي هﺎي آﻣوزش داﻧشكده به كليه داﻧشجويﺎن اﻧجﺎم
خواهد گرفت.
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در اين قسمت تمام مباحثي كه به تازگي ايجاد
شده اند قابل مشاهده است ) .دسترسي سريع (

 -١در قسمت "تﺎﻻر اخبﺎر" ،كه اجﺎزه ورود اطﻼعﺎت در آن فقط بﺎ اﺳتﺎد اﺳت بﺎ زدن گزينه ي "شروع
يك ﻣبﺎحثه ي جديد" ﻣتن خبر را ﻧوشته و براي داﻧشجويﺎن ارﺳﺎل ﻣي كنيم ) .بﺎ عﻼﻣت زدن گزينه
"همين اﻻن پست هﺎي الكتروﻧيك را بفرﺳت" اين خبر از طريق ايميل هم براي داﻧشجويﺎن فرﺳتﺎده
ﻣي شود(.
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بﺎ زدن كليد "طرح در تﺎﻻر" خبر شمﺎ ارﺳﺎل ﻣيگردد و در تﺎﻻر قﺎبل ﻣشﺎهده خواهد بود.

 -٢در قسمت "پرﺳش و پﺎﺳخ درﺳي" كه داﻧشجويﺎن ﻧيز به آن دﺳترﺳي داشته و ﻣي تواﻧند بﺎ زدن گزينه
ي "شروع يك ﻣبﺎحثه ي جديد" يك بحث را آغﺎز كرده و ﺳﺎير داﻧشجويﺎن بﺎ زدن گزينه ي "ارﺳﺎل
پﺎﺳخ" در آن ﻣبﺎحثه شركت كنند.
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ميتوانيد يك فايل هم ضميمه ي
خبر خود كنيد.

با زدن تيك اين گزينه از طريق ايميل  ،خبر
خود را به اطﻼع هم كﻼسي هايتان برسانيد.

بﺎ زدن كليد "طرح در تﺎﻻر" خبر شمﺎ ارﺳﺎل ﻣيگردد و در تﺎﻻر قﺎبل ﻣشﺎهده خواهد بود.
داﻧشجويﺎن بﺎ كليك بر روي ﻧﺎم خبر ﻣي تواﻧند روي آن پﺎﺳخ ارﺳﺎل كنند .
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-٧گفتگوي آنﻼين
اين قسمت جهت تبﺎدل ﻧظر داﻧشجو و اﺳتﺎد بدون حضور فيزيكي در ﻣحيط داﻧشكده و ﻣحدوديت زﻣﺎﻧي در
ﻧظر گرفته شده اﺳت.

جهت دﺳترﺳي به اين ﻣحيط ،بر روي لينك "گفتگوي)آنﻼين(" در قسمت اطﻼع رﺳﺎﻧي و تبﺎدل ﻧظر كليك
ﻧمﺎئيد.
ﺳﭙﺲ بﺎ كليك بر روي لينك " براي ورود به اتﺎق گفتگو اينجﺎ را كليك كنيد" را اﻧتخﺎب تﺎ ﻣحيط زير براي
شمﺎ فعﺎل گردد.
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افراد حاضر
در اتاق
گفتگو

در ﺳمت راﺳت ،ليست افراد حﺎضر در اتﺎق گفتگو ﻧمﺎيش داده ﻣي شود و در ﺳمت چپ ﻧوشته هﺎي افراد
حﺎضر در اتﺎق گفتگو قﺎبل ﻧمﺎيش ﻣي بﺎشد .در قسمت پﺎيين صفحه ﻣي تواﻧيد ﻧوشته خود را تﺎيپ ﻧموده و بﺎ
زدن كليد اينتر ﻣتن شمﺎ به اتﺎق گفتگو ارﺳﺎل ﻣي شود.
 جلسﺎت الكتروﻧيكي )كﻼس آﻧﻼين(
داﻧشجو و اﺳتﺎد بﺎ همﺎهنگي قبلي  ،در روز و ﺳﺎعت ﻣشخص ،ﻣي تواﻧند جلسﺎت خود را به صورت ويدئو
كنفراﻧﺲ برگزار ﻧمﺎيند.
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روي اﺳم درس كليك كرده تﺎ وارد صفحه ي زير شويد.
ﺳﭙﺲ بﺎ كليك بر روي لينك "ورود به كﻼس" وارد ﻣحيط كﻼس آﻧﻼين شويد.
اين لينك تنهﺎ در روز و ﺳﺎعت كﻼس شمﺎ فعﺎل خواهد بود.
براي بﺎز شدن صفحه ي كﻼس داﻧلود دو ﻧرم افزار ضروري اﺳت:
Adobe flash player
Addin
كه در بخش ﻧرم افزار هﺎي ﻣورد ﻧيﺎز ﻣي تواﻧيد آن هﺎ را داﻧلود ﻧمﺎييد.

همﺎﻧطور كه در تصوير بﺎﻻ ﻣشﺎهده ﻣي كنيد جلسﺎت ضبط شده ي قبلي پﺲ از گذشت بيست و چهﺎر ﺳﺎعت
قﺎبل داﻧلود ﻣي بﺎشد.
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در صفحه ي "ﺳﺎﻣﺎﻧه ي آﻣوزش الكتروﻧيكي" دو ﻣوضوع ﻣهم را ﻣشﺎهده ﻣي كنيد.
پ.ن :يﺎدآوري چند ﻧكته در صفحه ي ابتدايي )خﺎﻧه( يﺎ قسمت "ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي"

-٨پيامها
يك ﺳيستم ارتبﺎط ﻣتني بين اﺳتﺎد و داﻧشجو ،داﻧشجو بﺎ ﺳﺎير همكﻼﺳي هﺎي خود ﻣي بﺎشد كه
همﺎﻧند يك ﺳيستم  emailعمل ﻣي كند و به كﺎربران ﺳيستم اين اﻣكﺎن را ﻣي دهد كه در
ﻣحيط ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش هﺎي الكتروﻧيكي به طور اختصﺎصي بﺎ ﺳﺎير كﺎربران)داﻧشجو  ،اﺳتﺎد ،دﺳتيﺎر،
كﺎرشنﺎﺳﺎن و  (......ﻣكﺎتبه داشته بﺎشند.
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 ٨-١ارسال پيام
جهت ارﺳﺎل پيﺎم بﺎ كليك بر روي پاكت نامه كنار نام هر فرد آنﻼين در ليست كاربران حاضر  ،به قسمت پيﺎم
هﺎ رفته و پيﺎم خود را ﻧوشته و ارﺳﺎل كنيد.

بخش جستجو
ميان مخاطبين

-٨-٢چك كردن پيام
در صورتي كه پيﺎﻣي براي شمﺎ ارﺳﺎل شده بﺎشد در بﻼك پيﺎﻣهﺎ اﺳم شخص به همراه يك پﺎكت ﻧﺎﻣه
در ﻣقﺎبل آن براي شمﺎ ﻧمﺎيﺎن ﻣي شود .همچنين به صورت يك پيغﺎم  Pop upدر پﺎيين ﺳﺎﻣﺎﻧه
بعد از ورود به صفحه ﺳﺎﻣﺎﻧه به شمﺎ ﻧشﺎن داده خواهد شد) .شكل زير(
گزينه ي ارسال پيام براي پاسخ دادن
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بﺎ اﻧتخﺎب عﻼﻣت پاكت نامه ﻣقﺎبل اﺳم شخص) ،ﻣطﺎبق شكل( ﻣتن پيﺎم قﺎبل ﻣشﺎهده ﻣي بﺎشد در قسمت
جعبه ﻧمﺎيش داده شده در قسمت پيﺎم بﺎز شده ) ،(messageپﺎﺳخ شخص را تﺎيپ كرده و ارﺳﺎل پيﺎم را
كليك كنيد.
-٩نرم افزارهاي مورد نياز
پﺲ از ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي ﻻزم اﺳت ﻧرم افزارهﺎي ﻣورد ﻧيﺎز جهت كﺎر بﺎ ﺳيستم آﻣوزش
الكتروﻧيكي بر روي رايﺎﻧه شمﺎ ﻧصب گردد .بدين ﻣنظور در ﺳمت چپ بﺎﻻي صفحه،طبق تصوير زير وارد
"پورتﺎل ﻣركز" شده و از پوشه ﻧرم افزارهﺎي ﻣورد ﻧيﺎز ﻧرم افزار هﺎي زير را حتمﺎ ﻧصب يﺎ بروز رﺳﺎﻧي ﻧمﺎئيد.
Firefox
Flash Player
Addin
موفق باشيد
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