
 

 (اساتيد)مالير دانشگاه مجازي آموزشهاي سامانه با آشنايي

 قبل از ورود به سامانه بايد نکات زير را دقت نماييد :

  ازسيستمهاي تحت ويندوز مانند لب تاپ يا کامپيوتر شخصي خانگي  استفاده نماييد وتا جايي

براي برگزاري کالس که امکان دارد ازگوشي موبايل استفاده نکنيد زيرا نرم افزار ادوبي کانکت 

 در اندرويد فونت فارسي را پشتيباني نمي کند.مجازي 

  مرورگرها را مي توانيد از سايت lms.malayeru.ac.ir  به روز رساني کنيد .)مرورگر مانند

chrome    ياMozilla  fire fox  ) 

   فلش پليرهاي جديد متناسب با مرورگر را( .دانلود و نصب نمایید lms.malayeru.ac.ir ) 

  از سایت را   )  نصب الزامی برای شرکت در کالس مجازی(ادین کالس مجازی ادوبی کانکت  نرم افزار

lms.malayeru.ac.ir   نمایید.نصب دانلود و 

 فصل اول

 ورود به سامانه

 شروع به کار مي  lms.malayeru.ac.irبعد از رعايت نکاتي که گفته شد با مراجعه به سايت 

  کنيدکيليک  ايتورود به سگزينه مانند شکل زير برروي  .کنيم

http://www.soft98.ir/
http://www.soft98.ir/
http://www.soft98.ir/
http://www.soft98.ir/
http://lms.malayeru.ac.ir/mod/resource/view.php?id=5


شما کد ملي خود که هر دو  ورودنام کاربري و رمز سپس با باز شدن صفحه اي جديد مانند شکل زير 

با عدد صفر شروع مي اگر کد ملي شما  اين نکته کهرعايت ، وارد نماييد البته با استاد گرامي مي باشد

 906252020را بايد     0906252020)مانند :  ننماييداستفاده  ورودشود صفرها را در نام کاربري و رمز 

 استفاده نماييد ( وروددر نام کاربري و رمز 

  ورودبراي تغيير رمز را تغيير دهيد  خود ورودکار اين است که رمز  اولينسپس با وارد شدن به سامانه 

 را انتخاب نماييد مانند شکل زير: ترجيحاتگزينه  بر روي منوي سمت چپ باال کيليک نماييد و

 



فرايند  ورودتغيير رمز همانطور که مشاهده مي نماييد در صفحه ترجيحات ميتوانيد با کيليک بر روي 

 .را انجام دهيد ورودتغيير رمز 

 درسها به دسترسي و کار ميز

درسهايي که در نيمسال  درس هاي مندر منوي  س از تغيير رمز ورود به صفحه اصلي مي رويم وپ

درس مورد نظر را سپس و  مي توانيد مشاهده نماييدتحصيلي براي شما استاد گرامي تعريف  شده را 

 انتخاب نماييد

 



شرکت کنندگان مانند شکل زير کيليک نماييد و از منو باز شده بر روي منو کشويي براي مشاهده 

 بتوانيد دانشجويان کالس را مشاهده نماييد  تاکيليک نماييد 

 

با تيک زدن در کنار نام دانشجو انتخاب موردي يا با رفتن به انتهاي صفحه مي توانيد همه دانشجويان 

  ارسال نماييدبراي همه دانشجويان و پيامي را   نماييدرا انتخاب 

 

 



نماييم را انتخاب مي  ارسال پيغامگزينه  انتخاب کنيداز منو انتخاب همه کاربر  در پايين صفحه بعداز 

 

برای ارسال پیام نوشته و با کیلیک برروی  که مدنظر دارید، می توانید هر اطالع یا مطلبی راپنجره ای باز می شود 

 .کالس ارسال کنید دانشجویان همه

شدن برای اضافه  نمایید.از کالس حذف  ا به کالس اضافه و یا یک دانشجو رایک دانشجو ر همچنین میتوانید

 کیلیک نمایید ثبت نام کاربران  گزینه بر روی دانشجو

 



ثبت نام بر روی  و تایپ و از لیست انتخاب را نماییداضافه جو نام دانشجویی را که می خواهید در قسمت جست

اسم داشجو شما بتوانید  تاالکترونیکی ثبت شده باشد آموزش دانشجو در سامانه  )باید اسم کیلیک نماییدکاربران 

  را پیدا نمایید(

انتخاب از منوی  سپس )باتیک زدن کنار نام دانشجو (  شجو را انتخاب نماییدناز کالس ابتدا دا برای حذف نمودن

 را کیلیک نمایید  نام کاربران انتخاب شدهپاک کردن ثبت گزینه کنید 

 

شجو ندا لغو ثبت نام کاربرانسپس در پنجره باز شده مشخصات داشجو یا دانشجویان مشاهده می نمایید با گزینه 

 از کالس حذف می شود .



 

 فصل دوم

 : درس صفحه ويرايش

 را انتخاب می نماییم شروع  ویرایش  گزینهویرایش درس برای  و رس را انتخاب میکنیمیک د  درسهای مناز منو 

ین کار را تغییر دهیم برای ا 1در ادامه  میبینید یک سری امکانات اضافه می شود به طور مثال نام عنوان موضوع 

هر عنوانی را که دوست دارید بگذارید مثال هفته اول وکلید اینتر را فشار دهید بر روی مداد کیلیک نمایید

 



  

 تاالر اعالنات

طراحی تاالر اعالنات در باکس باالی صفحه ماژولی پیش فرض  به نام برای هر اطالعیه ای که دانشجویان ببینند 

حه ای مانند شکل زیر صفطرح مباحثه جدید و کیلیک روی گزینه  تاالر اعالنات با کیلیک روی گزینه شده است

طرح تن شرح اطالعیه را ذکر نمایید و گزینه ودر قسمت موضوع عنوان را ذکر نمایید و در قسمت م ظاهر می شود

 را در پایین صفحه انتخاب می نمایید  در تاالر 

اضافه کردن یک یک سری ماژول اضافه نمایید  برای این کار روی گزینه  درسهمچنین می توان در صفحه 

 کیلیک نماییدفعالیت یا منبع  



  

 

انتخاب  رافایل صفحه ای مانند شکل زیر مشاهده کرده که ماژول های زیادی برای ویرایش درس وجود دارد ماژول 

 را انتخاب نمایید اضافه کردن  نمایید و گزینه

توضیحاتی برای فایل  توصیفدر قسمت  وفایل عنوان  نامدر قسمت  صفحه جدید باز می شود که می توانیک 

نمایش درج نمایید که این توضیحات اختیاری هست میتوانید برای نمایش  ندادن به دانشجویان تیک گزینه 

وبه دوروش انتقال فایل می توان انجام داد روش اول فایل مورد نظر را بکشید و را بردارید توضیح در صفحه درس 

 رهاکنید  فلشدر قسمت 

 

 

 

 

 

 



کیلیک نمایید پنجره ای به شکل زیر باز می شود   فلششکل باال برای انتخاب فایلها روی گزینه   درروش دوم : 

 یااستفاده نمایید برای درسهای دیگر نیاز دارید که در قسمت فایل های اخیر از فایلهایی که قبال آپلود شده اند 

قرار دادن این سپس را انتخاب و مسیر فایل را مشخص کنید   choose fileدر قسمت ارسال یک فایل گزینه 

 را کیلیک نمایید فایل روی سایت

 انتخاب نمایید  رابازگشت به درس  ذخیره ودر نهایت گزینه 

نکته ای که قابل اهمیت می باشد در باکس باالی صفحه مطالب اصلی مانند کتابها یا منابع درس را آپلود نمایید 

 آپلود نمایید.  به ترتیبهفته را در باکسهای دیگرو مطالب هر 



 

را کیلیک نماییداضافه کردن موضوعات موضوعات داخل صفحه کافی نبود در انتهای صفحه گزینه تعداد اگر 

 

 

سپس تعداد قسمت ها را مانند شکل زیر به تعداد دلخواه انتخاب میکنیم تا به همان تعداد باکس اضافه شود و 

 موضوعات کیلیک می نماییم اضافه کردن روی گزینه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماژول تکلیفآشنایی با  

کیلیک نمایید و  اضافه کردن یک فعالیت یا منبعبرای استفاده از ماژول تکلیف  در یکی از باکس ها روی گزینه 

 را کیلیک نمایید اضافه کردن گزینه تکلیف را انتخاب کرده و گزینه 

عنوان تکلیف را تایپ نمایید سپس در قسمت توضیح  نام تکلیف در پنجره باز شده  مانند شکل زیر  در قسمت 

 تکلیف به دلخواه می توانید مطالبی در مورد فایل تکلیف بیان نمایید 

 

 

 

 



 بار گذاری می نماییم  فایلهای کمکیفایل سوالها یا تکالیف را در قسمت 

تعریف  یک بازه زمانی برای تحویل تکالیف دانشجویاندسترسی پلود شد در قسمت سپس وقتی فایل تکلیف آ

 نمایید.

پایان بازه زمانی را مشخص مهلت تحویل ابتدای بازه زمانی را مشخص می نماید و گزینه مجازبودن تحویل از گزینه 

 .می نماید

 تحویل نکلیف دیگربازه زمانی  از پایان بعدرا اگر فعال سازی نمایید دیگر دانشجویان تاریخ عدم پذیرش زینه گ

عدم پذیرش غیر فعال باشد دانشجویان می توانند بعد از بازه زمانی  گزینهاگر .نمی توانند تکالیف را ارسال نمایند

مشخص شده هم تکالیف را ارسال نمایند، اما این مطلب در کنار تکلیف آنها نمایش داده می شود که تکلیف را با 

 کرده اند. تاخیر ارسال

بازه زمانی را می توانید تعریف کنید تا سیستم یاد آوری نماید که  این برای نمره دهی یاد آوری کن تا  گزینه  

 تکالیف را بررسی و نمره دهی نمایید 

 

 



گزینه با استفاده نمایید زیرا  تحویل فایلبهتر است از گزینه   روشهای تحویل گزینهروش های تحویل  در قسمت 

 .امکان دارد مشکل بوجود آیدمتن بر خط 

میتوانیم تعداد فایلهای ارسالی دانشجویان را کنترل نماییم  و در گزینه حد اکثر تعداد فایل های ارسالی در گزینه  

  انواع فایلهای مورد پذیرشبیشترین اندازه فایل ارسالی را مشخص می نماییم ودر گزینه  حداکثر اندازه تحویل

 allکیلیک نمایید سپس با توجه به تکلیف ،نوع فایل را مشخص می کنید یا گزینه انتخاب کنید روی گزینه 

file types  کیلیک نماییدذخیره تغییرات و روی گزینه همه انواع فایلها را انتخاب می نمایید 

 

 را کیلیک نمایید ذخیره و بازگشت به درس ود ر نهایت گزینه 


