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ورود به سامانه به روش های ذیل امکانپذیر می باشد.
 .1مراجعه به ساای

دانگاهاح یک س ساارواری به سدر

 - http://www.hsu.ac.ir/قسم

سموزش –

سامانه سموزش های الکترون کی و مجازی

 .2مراجعه به ساای
الکترون کی

دانگهاح یک س سارواری به سدر

 - http://www.hsu.ac.ir/قسم

سموزش های
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 .3تایپ سدر

سامانه  http://elearning.hsu.ac.ir/و وارد شدن به سامانه  ،با وارد کردن نام کاربری

و رمر عاور
توجه :نام کاربری و رمر عاور ،مگابه نام کاربری و رمر عاور ایم ل و یا اتصال اینترن
 اسات د محترمی که هنوز نام کاربری و رمر عاور دریافکارتابل اداری درخواس
دریاف

دانگهاح می باشد .

نکردح و یا سن را فراموش کردح اند می توانند از طریق

خود را بصورت مکتوب برای مدیر محترم فناوری اطلاعات دانگهاح ارسال و پس از

نام کاربری و رمر عاور وارد سامانه شوند.
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پس از ورود به ساااامانه  ،وارد منوی پ ام دهی ( بالای صااا حه –

سام

پپ ) شدح ودروسی را که

می خواه د بصورت الکترون کی برگرار نمای د را به ترت ب:
نام در * کد در * مقطع تحصا لی* نام گروح سموزشای * نام دانگکدح *
خانس س ما یس ن زادح بصورت پ ام ارسال نمائ د.

برای کارشنا

مرکر -سرکار
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باز نمودن منوی پ ام دهی – کل ک بر روی گرینه پ ام جدید – جستجوی کارشنا
زادح) – نوشتن پ ام با فرم

مرکر ( خانس س ما یس ن

ذکر شدح و ارسال پ ام .

در صورت عدم شناسایی خانس س ما یس ن زادح ،لط ا در جستجوی خود به جای تایپ یرف ی از کل د های
ترک ای  shift+xویا  shift+cاست ادح نمائ د.

پس از دریاف

پاام توسط کارشنا

مرکر ،در

و یا درو

درخواستی تعریف و در ص حه م ر کار زیر عنوان :

"  "COURSE OVERVIEWنمایش دادح خواهد شد.
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با انتخاب در

نمایش دادح شدح از ل س

و کل ک بر روی سن ص حه ای به شرح شکل زیر باز می شود
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با کل ک بر روی پرخ دندح در گوشاه بالای سام
کل ک می کن س

پپ و باز کردن کگاوی سن ،بر روی گرینه "
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با انتخاب گرینه شارو ویرایش ص حه جدید به شکل زیر باز شدح و موضوعات با قابل
یک فعال

ویرایش و اضافه کردن

یا مناع  ،فعال می شاوند .که می توان با باز نمودن زبانه ویرایش ،عنوان موضاو را مللا به جلسه اول،

8

جلساااه دوم و  ......و یاا هر عنوان دلخواح دیهر ت ر داد .همچن ن با کل ک بر روی هر کدام از عناوین می توان د
گرینه های سن را ت ر دادح و برای برگراری بهتر کلا

ها است ادح نمائ د.
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کاربرد گرینه

با انتخاب گرینه اضاافه کردن یک فعال

یامناع ،صا حه جدیدی به شاارح صا حه زیر باز خواهد شااد که شااامل

فعال تها و منابع خواهد بود که با انتخاب هرکدام فایل راهنمای سن ن ر ظاهر خواهد شااد و اسااات د محترم به رایتی
می توانند جه

برگراری کلا
در فعال

از سن ها اشت ادح نمایند.
 ،شاگردان با فعال تهای درسی تعامل متقابل دارند .یعنی ملال در تالار گ تهو مطلای

را ب ان می کنند و یا تکل ف را تحویل می دهند یا در سزمون شارک
در مورد مناع درسی انجام می دهد ،مگاهدح یا مطالعه سن اس .

می کنند .یال سنکه تنها کاری که یک شاگرد
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برای درج اطلاع ه ،گرینه "

را انتخاب و سپس متن مورد نظر خود را به ص حه در

اضافه نمای د.
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با است ادح از ماژول فعال

تکل ف می توان د یک تکل ف برای شاگردان در

تعریف کن د .این تکل ف می تواند به

صاورت فردی از شااگردان تحویل گرفته شاود یا اینکه م توان شاگردان را گروح بندی کرد و تکل ف را به صورت
گروهی از سنان تحویل گرف  .شااااگردان می توانند تکل ف را به صاااورت فایل ارائه کنند یا اینکه متن تکل ف را
مستق ماً تایپ کنند .یتی م توان از شاگردان خواس

که تکل ف را به صورت یضوری و در خارج از مح ط سامانه

تحویل دهند

اگر می خواه د یک تکل ف جدید در
یک فعال

خود قرار ده د باید ابتدا به یال

ویرایش بروید و سپس اقدام به ساخ

از نو "تکل ف" کن د  .با این کار به صااا حه پ کربندی تکل ف وارد خواه د شاااد .اگر قصاااد ت ر

پ کربندی تکل ی که قالاً تعریف کردح اید را دارید ن ر کافی اس

که پس از رفتن به یال

ویرایش ،بر روی پ وند

"پ کربندی" در مقابل عنوان تکل ف مورد نظرتان کل ک کن د .در صاا حه پ کربندی تکل ف م توان د تنظ مات کلی
مربوط به تکل ف را انجام ده د .تنظ ماتی شامل اینکه :شاگردان از په زمانی مجاز به تحویل دادن تکل ف خواهند
بود و مهل

ارائه تکل ف تا په زمانی اسااا  .پس از اتمام مهل

تکل ف هساتند .الاته م ران تاخ ر سنان به اسات د در

ارائه تکل ف شااااگردان هنوز هس قادر به تحویل

نمایش دادح می شود .اگر تاریخی برای عدم پذیرش تکل ف

تع ن شااود ،امکان تحویل تکل ف پس از این تاریو وجود نخواهد داشااا  .مهر اینکه بعداً مهل
تمدید شاود .می توان پهونهی تحویل تکل ف را تع ن کرد .اینکه تکل ف قرار اس

تحویل تکل ف

به صورت فایل تحویل دادح

شااود یا اینکه به صااورت یک متن برخط .اگر ه چکدام از گرینه های تحویل تکل ف انتخاب نگااود ،به این معنی
اسا

که تکل ف در مح ط ساامانه تحویل دادح نخواهد شد .این یال

نمرح تکل ی که در سر کلا

در زمانی که به طور ملال استاد می خواهد

تحویل گرفته می شود را وارد کند م د خواهد بود .اگر تکل ف در قابل فایل تحویل

دادح خواهد شااد ،م توان یداکلر تعداد فایلهای قابل ارسااال و یداکلر اندازهای که مجمو فایلهای ارسااالی برای
تکل ف می توانند داشاته باشاند را تع ن کرد .بازخوردی که اساات د به تکال ف خواهند داد به په صورتی خواهد
بود .سیا در قالب پند خط ،به صورت متنی در کنار هر تکل ف
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نوشاته خواهد شاد ،یا اینکه اسات د بازخورد خود را در قالب فایل برای تکال ف ارسال خواهند کرد .یتی می توان
تع ن کرد که اسات د بتوانند یک فایل اکسل دریاف
شادح را ارسال کنند .سیا ن از اس

کنند و بازخوردهایگان را در سن وارد کردح و فایل پر

که شاگردان با کل ک بر روی دکمه ای با عنوان "تحویل" صرایتا اعلام کنند که

تکل ف را تحویل دادح اند یا خ ر .سیا شاگردان می توانند پس از اینکه تکل گان را یک بار تحویل دادند ،دوبارح سن
را تحویل دهند یا خ ر .اگر می توانند ،تا پند بار .می توان تع ن کرد که نمرح تکل ف از پند خواهد بود .همچن ن
می توان د تع ن کرد که نمرح دهی به صاورت ناشانا
نمرح می دهند نام اصلی شاگردان را نخواهند دید.

انجام شاود .در این یال  ،کسانی که به تکال ف ارائه شدح
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از این ابرار می توان برای انجام سزمون با روش های متعددی که در ص حه مربوطه قراردادح شدح اس

است ادح کرد.

نحوح و مرایل کار با ابرار سزمون به شریح زیر می باشد :
 در

مربوطه را انتخاب نمودح و از گوشاه سم

پپ ص حه با انتخاب پرخ دندح ،گرینه شرو ویرایش

را فعال می کن س.
با فعال شادن گرینه "شرو ویرایش" ص حه ای جدید باز خواهد شد که گرینه های "ویرایش" و " اضافه کردن
یک فعال

یا مناع " در سن دیدح می شود .که ماژول "سزمون" را انتخاب و اجرا می کن س
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برای سزمون ناامی انتخااب نمودح و پ کر بنادی سزمون را با کل ک بر روی هر کدام مگاااخن می کن س .برخی از
مواردی که در پ کربندی باید مگخن کن س عاارتند از:
 سزمون در په زمانی در دستر
 زمان شرک

قرار به رد و در په زمانی از دستر

خارج شود؟

در سزمون محدود باشد یا خ ر؟

 ترت ب نمایش سؤال های سزمون به په نحوی باشد؟
 ص حه بندی سزمون پهونه باشد؟

 بازخوردهایی که در هر زمان به شاگردان دادح می شود شامل په پ رهایی باشد؟
 سیا می توان ب ش از یک بار در سزمون شرک
 اگر می توان ب ش از یک بار شارک
وجود داشته باشد یا خ ر؟

کرد یا خ ر؟

کرد سیا باید ب ن دفعات متعدد شرک

در سزمون فاصله زمانی خاصی
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 اگر می توان ب ش ار یک بار در سزمون شارک

کرد ،نمرح نهایی شرک

کنندگان در سزمون پهونه محاساه

شود؟
 سیا ن از اس

که برای امن

ب گتر سزمون ،محدودی

هایی روی مرورگر کاربران اعمال شود یا خ ر؟

پس از تع ن تنظ مات دلخواح بر روی یکی از دکمههای »ذخ رح و بازگگاا

به در « یا »ذخ رح و نمایش« کل ک

کن د تا تنظ مات شما ذخ رح شود.

با کل ک بر روی سزمون مورد نظر ،ص حه سزمون باز و ویرایش محتوای سزمون قابل رؤی

می شود.
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با انتخاب هر یک از گرینه های " یک ساؤال جدید" " -از بانک سؤالات" و " یک سؤال تصادفی" ص حه ای به
شرح شکل زیر و با پرسش اینکه په نو سؤالی می خواه د اضافه کن د؟ باز خواهد شد .

در ص حه "ویرایش محتوای سزمون"می توان د ص حه های تگک ل دهندح سزمون را مگاهدح کن د .در قسم

مربوط

به هر یک از این ص حه ها دکمه ای با عنوان "اضافه کردن یک سؤال ".قرار دارد .با کل ک بر روی هر کدام از این
دکمه ها ،پنجرهای باز می شااود که در سن می توان د نو سااؤالی که می خواه د تعریف و به ص ا حه مورد نظر در
سزمون اضافه کن د را تع ن کن د .با انتخاب هر کدام از انوا سؤال موجود در ل س  ،توض حی در مورد نو سؤالی
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که انتخاب شادح اسا

در سم

پپ نمایش دادح م گود .سزمونها می توانند شامل انوا مختل ی سؤال باشند .این

سؤال ها می توانند به صورت پندگرینه ای ،جای خالی ،تگریحی و غ رح باشند

فعاال ا « تالار گ تهو» امکان بحث و گ تهوی غ ر هسزمان (بحثهایی که در طی مدت زمانی طولانی صاااورت
میگ رند) را برای شرک کنندگان فراهس میکند.
انوا مختل ی تاالاار گ تهو وجود دارناد کاه میتوان د سنها را انتخاب کن د ،مانند یک تالار معمولی که هر کسااای
میتواند در هر زمانی یک ماایله جدید در سن شرو کند؛ تالاری که هر کدام از شاگردان میتوانند فقط یک ماایله
در سن شارو کنند؛ یا یک تالار پرسش و پاسو که شاگردان باید اول خودشان مطلای را در تالار ب ان کنند تا بتوانند
مطالب ب ان شادح توساط سایرین را مگاهدح کنند .استاد میتواند اجازح دهد که شاگردان به مطالای که در تالار ب ان
میکنند فایلهایی را ضم مه بکنند .اگر فایلهای ضم مه از نو فایل های تصویری باشند ،مستق ما در داخل مطلب
ب ان شدح نمایش دادح میشوند.
شارک

کنندگان میتوانند در تالارهای گ تهو مگاتر شوند تا از مطرح شدن مطالب جدید در تالار با خار شوند.

اسااتاد میتواند مگااتر شاادن را اخت اری یا اجااری کند یا سن را بر روی یال

خودکار قرار دهد و یا اینکه کلا

مگاتر شادن در تالار را غ ر فعال کند .اگر لازم باشد ،میتوان جلوی شاگردان را گرف

تا نتوانند ب گتر از تعداد

مع نی مطلب در یک مدت زمانی مگخن در تالار ب ان کنند؛ این کار میتواند جلوی افراد را به رد تا نتوانند بحث
را به سلطه خود درسورند.
مطالب طرح شدح در تالار میتوانند توسط استاد یا شاگردان (ارزش ابی همکلاسان از کار یکدیهر) امت ازدهی شوند.
امت ازها میتوانند جمعسوری شوند تا یک نمرح نهایی را تگک ل دهند که در دفتر نمرح ثا

شود.
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تالارهای گ تهو کاربردهای زیادی دارند ،مانند::


یک محل اجتماعی برای شاگردان تا با یکدیهر سشنا شوند.



برای اعلانات در



برای بحث در مورد محتوا یا منابع مطالعاتی در .



برای ادامه دادن موضوعی که قالا به صورت یضوری مطرح شدح اس .



برای بحثهای مخصوص اسات د (با است ادح از یک تالار پنهان)



یک مرکر مگاورح که در سن اسات د و شاگردان میتوانند مگاورح بدهند.



یک محل پگات اانی خصاوصای برای ارتااط شااگرد -اساتادی خصوصی (با است ادح از یک تالار گ تهو با

(با است ادح از یک تالار اعلانات که اشترا در سن اجااری اس )

گروحهای جداگانه و به طوری که یک شاگرد عضو هر گروح باشد)


برای فعال

های ترویجی ،مللا «بازیهای فکری» برای شاااگردان تا فکر کنند و راح یلهایی را پ گاانهاد

دهند.

با اسات ادح از ماژول پوشاه اساات د میتوانند برای کس کردن ن از به پ مایش در ص حه ،پند فایل مرتاط با هس را در
داخل یک پوشه نمایش دهند .میتوان یک پوشهٔ  zipشدح را بارگذاری کرد و روی سای
کرد ،یا اینکه میتوان یک پوشه خالی ساخ

از یال

فگردح خارج

و بعدا فایلهایی را به سن اضافه کرد.

از پوشه میتوان این است ادحها را کرد:
 برای مجموعهای از فایلهای مربوط به یک موضو  ،مللا مجموعهای از سؤالهای امتحانی سالهای گذشته
در قالب pdf

 مجموعهای از فایلهای تصویری برای است ادح در پروژحهای شاگردان
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 برای فراهس کردن یک فضااای مگااتر قراردادن فایلها برای اسااات د در

(با مخ یکردن پوشااه تا تنها

توسط اسات د قابل دسترسی باشد).

ماژول سدر

اینترنتی به اساتاد این امکان را میدهد تا یک پ وند وب را بهعنوان یک مناع در

پ ری که بهصاورت سنلاین در دساتر

اضااافه کند .به هر

باشاد (مانند اسناد یا تصاویر) میتوان پ وند داد؛ بنابراین «سدر

لروما نااید یتما صا حه اول یک وب ساای

باشاد .میتوان سدر

اینترنتی»

اینترنتی یک ص حه وب را کپی کرد ،یا اینکه

استاد میتواند با است ادح از انتخابگر فایل (بسته به اینکه په اناارحهایی در سای

فعال باشند) پ وندی از یک اناارح

مانند فل کر ،یوت وب یا ویکیمدیا را انتخاب کند.
یال های مختل ی برای نمایش «سدر

اینترنتی» وجود دارد؛ مانند جاساازی شدح یا باز شدن در یک پنجرهجدید.
اینترنتی وجود

در صااورت ن از یال های پ گاارفتهای هس برای درج برخی اطلاعات (مانند نام شاااگرد) در سدر
دارد.
توجه کن د که با اسااات ادح از ویرایگاااهر متنی میتوان سدر های اینترنتی را به هر نو مناع یا فعال

دیهری هس

اضافه کرد.

ماژول صاا حه به اسااتاد این امکان را میدهد تا با اساات ادح از ویرایگااهر مودل یک صاا حهتح

وب ایجاد کند.

«ص حه» میتواند شامل متن ،عکس ،صدا ،ف لس ،پ وندهای وب و کدهای جاسازیشدح (مانند نقگههوگل) باشد.
از جمله مرایای است ادح از ماژول ص حه نسا

به ماژول فایل برای قراردادن منابع این اس

که در صورت است ادح

از «ص حه» ،منابع در دستر تر (مللا برای کاربران موبایل) و بهروزکردنگان سادحتر خواهد بود.
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برای محتواهای طولانی ،توص ه میشود که بهجای «ص حه» از «کتاب» است ادح شود.
از کاربردهای «ص حه» میتوان به موارد زیر اشارح کرد:
 برای نمایش ضوابط و شرایط در

یا خلاصهای از س لابس در

 برای جاسازی کردن پند فایل صوتی یا ویدئویی در کنار هس همراح با یکسری متن توص ی

با اسات ادح از ماژول فایل میتوان یک فایل را بهعنوان یک مناع درساای به در
فایل در داخل در

اضااافه کرد .اگر امکانپذیر باشااد،

نمایش دادح خواهد شااد؛ در غ ر این صااورت پنجرحٔ دریاف

میشااود و سنها میتوانند فایل را دریاف

فایل به شاااگردان نگااان دادح

کنند« .فایل» میتواند شااامل فایلهای کمکی باشااد ،مللا یک صاا حه

 HTMLمیتواند عکسها یا اش اء فِلَش جاسازیشدحای داشته باشد.
توجه داشته باش د که شاگردان باید نرمافرارهای مناسب برای باز کردن فایل را بر روی کامپ وترشان داشته باشند.
از فایل میتوان این است ادحها را کرد


برای بهاشترا گذاشتن یادداش های سخنرانی یا درسی که در کلا



برای شامل کردن یک وبسای

کوپک بهعنوان یک مناع درسی



برای فراهس کردن فایلهای اول ه نرمافرارهای خاص (مللا فایل  .psdفتوشاپ) تا شاگردان بتوانند سنها را
ویرایش کنند و برای ارزیابی تحویل دهند.

ارائه شدح اس
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اساات د با اسات ادح از ماژول کتاب میتوانند یک مناع پند صا حهای شاامل فصالها و زیرفصلها را در یک قالب
کتاب-مانند در در

بسازند .کتابها که علاوحبر متن میتوانند شامل فایلهای پندرسانهای هس باشند ،برای نمایش

متنهای طولانی (با شکستن سنها به پند قسم ) م د هستند.
از کتاب میتوان در موارد زیر است ادح کرد:

 برای نمایش منابع مطالعاتی مربوط به هر قسم
 بهعنوان کتاب راهنما برای کارکنان

از در

 بهعنوان ویترینی برای نمونهکارهای شاگردان.

های سنلاین با اسات ادح از ماژول های زیر قابل دساترسی می باشد .که در فایل راهتمای جداگانه نحوح کار با

کلا

هر ماژول توض ح دادح و در ص حه اول سای

– قسم

فایل های راهنما بارگذاری خواهد شد.

Adobe Connect
BigBlueButtonBN
توجه :
اسات د گرامی دو روش ثا

نام برای دانگجویان در نظر گرفته شدح اس

 -1روش ثا

نام خود دانگجو

 -2روش ثا

نام با تای د استاد

پنانچه مایل به است ادح از روش ثا

نام با تای د استاد می باشد .مرایل این روش به صورت تصاویر ذیل

ارسال می گردد .در این روش استاد پنانچه دانگج ویی درخواس
دانگجویان سن کلا

و در

نس

می تواند اجازح ورود به در

ثا

نام دردرسی را دادح باشد ولی جر

و محتوای در

را به دانگجو ندهد.
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لازم به یاد آوری است که در قسمت نام سفارشی روش باید ثبت نام با تایید استاد درج گردد.

توجه:
درصاورت که ثا

نام با تای د اساتاد را اضافه نمودید یا اگر قالا این روش برای شما توسط کارشنا

سزاد ایجاد شدح کل ه رو شهای دیهر ثا
دستی باید غ ر فعال گردد.

نام که به صورت علام

سموزش های

پگس یا نمایش می باشدبه غ ر از روش ثا

نام
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نحوح تای د ثا

نام دانگجویان (روش ثا

نام با تای د استاد )

درقسمتع با کاربران انتخاب شدح گرینه اول منوی کگویی  conform regusestsرا انتخاب نمای د .
توجه
بر روی اسامی دانگجویان بایستی ت ک زدح شود .
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