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ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولي در دانشگاه سيستان و بلوچستان به شما 

ز دانشجویان گرامي، اگر چه مشتاقانه چشم انتظار حضور پرنشاط شما دانشجویان عزی

در دانشگاه سيستان و بلوچستان هستيم تا مجدد شور و نشاط در ميان دانشگاهيان 

جریان یابد. اما براي حفظ سالمتي شما عزیزان در حال حاضر امکان حضور شما 

عزیزان به دليل شيوع ویروس کرونا وجود ندارد.  لذا با توجه به اهميت ویژه امر 

ها به صورت بر يداتي را برگزاري کالسآموزش، دانشگاه سيستان و بلوچستان تمه

خط فراهم آورده است و همچنين براي آشنایي با نحوه کار با سامانه آموزش یادگيري 

این کتابچه راهنما توسط مرکز آموزشهاي الکتریکي تهيه و تدوین گردیده است، در 

هاي ارتباطي که در ادامه توضيح داده شده است با صورت هر گونه اشکال توسط راه

 این مرکز تماس حاصل نمایيد.
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 های آموزشینحوه ارتباط با مدير گروه و کارشناسان گروه 1
 مطرح نمایيم:با شما دانشجویان جدید الورود الزم است قبل از ورود به سامانه یادگيری الکترونيکی نکاتی را   

باشد. امور مرتبط تعدادی دانشکده تشکيل شده است و هر دانشکده شامل چندین گروه آموزشی میدانشگاه از 

های با ارائه دروس شما، انتخاب واحد و ارتباط با اساتيد دروس از طریق کارشناسان آموزشی و مدیران گروه

توجه به رشته قبولی گيرد. پس در گام نخست بهتر است ابتدا گروه آموزشی خود را با آموزشی صورت می

ویدئوها و فایلهای راهنمایی که  .خود پيدا کنيد و به صفحه مرتبط با دانشکده و گروه خود مراجعه نمایيد

در صورت هرگونه سوال از طریق شماره تماسهای  .باشد را مشاهده و مطالعه یفرمایيدمرتبط با رشته شما می

های آموزش های ارتباطی اعالم شده با سامانهید. راهاعالم شده با کارشناسان آموزشی خود تماس بگير

باشد. سایر سواالت و مشکالت شما در ها میالکترونيکی فقط جهت پشتيبانی مشکالت مرتبط با این سامانه

خصوص ارائه دروس و انتخاب واحد مرتبط با گروه آموزشی شماست، لذا خواهشمند است در این خصوص با 

 ای الکترونيکی تماس نگيرید. کارشناسان مرکز آموزشه

بنابراین درگام نخست بهتر است تا با مراجعه به سایت دانشگاه با توجه به رشته قبولی خود، به صفحه مرتبط 

   آموزشی خود مراجعه نمایيد: با دانشکده و گروه

 .را وارد نمایيد   www.usb.ac.irسایت دانشگاه سيستان و بلوچستان آدرس  -1

 

های ارتباطی با آنها های آموزشی و راهرشته تحصيلی، مدیر گروه، کارشناسان گروه جهت آشنایی با -2

 ها کليک نموده و دانشکده مورد نظر خود را انتخاب نمایيد.روی دانشکدهبر 
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ها، مدیران گروه و کارشناسان آموزشی در جدول زیر آمده شماره داخلی معاونين آموزشی دانشکده -3

 را اضافه فرمایيد: 0543113شماره های جدول زیر است به ابتدای همه 

 

 نام و نام خانوادگي پست سازماني

با  شماره تماس

 پیش شماره 

0543113 

ي
سان

م ان
لو

 ع
 و

ت
یا

دب
ه ا

کد
ش

دان
 

 6750 جناب آقای دکتر احمد شيرخانی معاون آموزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 6751 سرحدی جناب آقای دانشکده ادبيات و علوم انسانیرئيس آموزش 

 6759 انم کيخاکار خ سر کارشناس امور فارغ التحصيالن

 6745 جناب آقای دکتر داود صارمی نائينی مدیر گروه آموزشی باستان شناسی

 6745 آقایی سرکار خانم باستان شناسی کارشناس گروه آموزشی

 2467 سرکار خانم دکتر مریم شيپری مدیر گروه آموزشی تاریخ

 6744 جناب آقای محمدرضا اقليمی کارشناس گروه آموزشی تاریخ

 6740 جناب آقای دکتر زادمهر ترابی مدیر گروه آموزشی زبان و ادبيات انگليسی

 6743 و خانم نصرآبادی سرکار خانم مریم باقری کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبيات انگليسی

 6754 جناب آقای دکتر رضا رضایی مدیر گروه آموزشی زبان و ادبيات عربی

 6756 سرکار خانم جهانتيغ و ادبيات عربیزبان  کارشناس گروه آموزشی

 2849 محمدامير مشهدیجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسی

 6742 سرکار خانم مليحه عليزاده کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسی

 6741  خدیجه اسدی  دکتر سرکار خانم مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی
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 6757 سرکار خانم مریم براهویی نيکجو ناس گروه آموزشی علوم اجتماعیکارش

 6741 سرکار خانم دکتر اسدی مردم شناسی مدیر گروه آموزشی

 6757 جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر مدیر گروه آموزشی علوم سياسی

کارشناس گروه آموزشی مردم شناسی و علوم 

 سياسی
 6757 سرکار خانم براهوئی

 
ی
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ساب
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معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و 

 حسابداری
 6774 ابراهيم مرادیجناب آقای دکتر 

 6777 حوا جان آبادی سرکار خانم دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداریرئيس آموزش 

 6873 دار شهرکیعلی سرجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

 6873 مرجان شاپوریان سرکار خانم اقتصاد کشاورزی کارشناس گروه آموزشی

 6771 جناب آقای دکتر مهدی فغانی مدیر گروه آموزشی حسابداری

 6780 جناب آقای محمد ميرشکاری کارشناس گروه آموزشی حسابداری

 6785 اسفندیاریسرکار خانم دکتر مرضيه  مدیر گروه آموزشی علوم اقتصادی

 6872 سرکار خانم شهربانو گنجعلی کارشناس گروه آموزشی علوم اقتصادی

 6840 حامد آرامشجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی کارآفرینی

 6842 فریبا اسماعيلیسرکار خانم  کارشناس گروه آموزشی کارآفرینی

 6776 ليقلی روشنجناب آقای دکتر سيد ع مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی

 6782 سرکار خانم آمنه سبحانی زاده کارشناس گروه آموزشی مدیریت دولتی

 6776 جناب آقای دکتر سيد عليقلی روشن مدیر گروه آموزشی مدیریت فناوری اطالعات

 6775 سرکار خانم دکتر زهرا وظيفه مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بازرگانی

 6782 سبحانی زادهسرکار خانم  مدیریت مالی و بازرگانی کارشناس گروه آموزشی
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 6702 ومیجناب آقای دکتر حس معاون آموزشی دانشکده الهيات و معارف اسالمی

 6710 سرکار خانم سميه اکبری دانشکده الهيات و معارف اسالمی رئيس آموزش

 6717 خليل حکيمی فرناب آقای دکتر ج مدیر گروه آموزشی فلسفه و ادیان

 6707 سرکار خانم فهيمه سرشته کارشناس گروه آموزشی فلسفه و ادیان

 6708 دکتر سيد محمد حسين موسوی  جناب آقای مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

 6711 جواد نيکبخت جناب آقای علوم قرآن و حدیث کارشناس گروه آموزشی

 6701 جناب آقای دکتر احسان سامانی شی فقه و مبانی حقوق اسالمیمدیر گروه آموز

 6703 سرکار خانم مرضيه جهانتيغی فقه و مبانی حقوق اسالمی کارشناس گروه آموزشی

 6706 جناب آقای دکتر مصطفی محمودی صاحبی مدیر گروه آموزشی معارف اسالمی

 6709 د هاشمیجناب آقای محم کارشناس گروه آموزشی معارف اسالمی

ده 
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دان
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معاون آموزشی دانشکده جغرافيا و برنامه ریزی 

 محيطی
 6794 جناب آقای دکتر جواد بذرافشان

مسئول آموزش و تحصيالت تکميلی دانشکده 

 جغرافيا و برنامه ریزی محيطی
 6795 سرکار خانم زینب سرگزی
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 6794 جناب آقای دکتر جواد بذرافشان برنامه ریزی روستایی مدیر گروه آموزشی جغرافيا و

 6798 سرکار خانم دکتر زهره هادیانی مدیر گروه آموزشی جغرافيا و برنامه ریزی شهری

 6797 جناب آقای دکتر محسن حميدیان پور مدیر گروه آموزشی جغرافيای طبيعی

 2928 هره اسدالهیسرکار خانم طا کارشناس گروه آموزشی جغرافيای طبيعی

 6739 جناب آقای دکتر عليرضا شهریاری مدیر گروه آموزشی مهندسی فضای سبز

م 
لو

 ع
ر و
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معاون آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم 

 کامپيوتر
 6381 سرکار خانم دکتر مریم عرب عامری

 6394 ميترا پاکسرکار خانم  ررئيس آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپيوت

 6373 جناب آقای دکتر سيدمهدی اميرجهانشاهی مدیر گروه آموزشی آمار

 6392 سرکار خانم فاطمه راشکی کارشناس گروه آموزشی آمار

 6395 باغانیجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی ریاضی

ت و برنامه ریزی کارشناس گروه آموزشی مدیری

 آموزشی
 6765 سرکار خانم آمنه محمدقاسمی

یه
 پا

وم
عل

ده 
شک

دان
 

 6352 جناب آقای دکتر مجيد رشيدی هویه معاون آموزشی دانشکده علوم پایه

 رئيس اداره آموزش و پژوهش دانشکده علوم

 پایه
 6357 سرکار خانم عصمت حشمت نژاد

 6333 رضا جهانشاهیجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی زمين شناسی

 6364 سرکار خانم سميه یعقوبی کارشناس گروه آموزشی زمين شناسی

 6332 جناب آقای دکتر مهدی قنبری فردی مدیر گروه آموزشی زیست شناسی

 2856 جناب آقای حميدرضا بخشی محبی کارشناس گروه آموزشی زیست شناسی

 6362 سرکار خانم محبوبه شيخ حسينی کارشناس گروه آموزشی زیست شناسی

 6331 سرکار خانم دکتر حميده سراوانی مدیر گروه آموزشی شيمی

 6339 جناب آقای اسماعيل نارویی کارشناس گروه آموزشی شيمی

 6334  ه آموزشی فيزیکمدیر گرو

 6337 جناب آقای مرتضی عودی کارشناس گروه آموزشی فيزیک

 و 
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معاون آموزشی دانشکده علوم تربيتی و 

 روانشناسی
 6761 جناب آقای دکتر روح اله باقری مجد

رئيس اداره آموزش دانشکده علوم تربيتی و 

 روانشناسی
 6762 ه زارع نژادسرکار خانم زهر

 6769 سرکار خانم دکتر افسانه مرزیه مدیر گروه آموزشی آموزش و پرورش

 6766 جناب آقای دکتر مرتضی نيکوفر مدیر گروه آموزشی علوم ورزشی

 6722 سرکار خانم فرحناز آبادی زاده کارشناس گروه آموزشی تربيت بدنی



 

 الکترونیکی دانشگاه  سیستان و بلوچستانهای آموزش یادگیری راهنمای کاربری سامانه
 

 مرکز آموزشهای الکترونيک

 

5 

 

 6723 م ليال بازدیدیسرکار خان کارشناس گروه آموزشی تربيت بدنی

 6496 سرکار خانم مهين نصرآبادی کارشناس گروه آموزشی تربيت بدنی

 6768 ثنا نوری مقدمدکتر  سرکار خانم مدیر گروه آموزشی روانشناسی

مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی 

 آموزشی
 6765 جناب آقای دکتر مسعود خنجرخانی

ت و برنامه کارشناس گروه آموزشی مدیری

 ریزی آموزشی
 6765 سرکار خانم آمنه محمدقاسمی

 و 
ق
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کد

ش
دان

وتر
پي

کام
 

 6542 سرکار خانم دکتر مهری مهرجو معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

رئيس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده 

 مهندسی برق و کامپيوتر
 6543 سرکار خانم مهری تازه رو

 6553 حميده دشتیجناب آقای دکتر  مدیر گروه آموزشی مهندسی مخابرات

دانشجویان کارشناسی کارشناس گروه آموزشی 

 برقمهندسی 
 6551 یاسرکار خانم زهرا هزاره 

 مدیر گروه آموزشی مهندسی برق و الکترونيک
جناب آقای دکتر محمدعلی منصوری 

 بيرجندی
6556 

شجویان تحصيالت دانکارشناس گروه آموزشی 

 مهندسی برق تکميلی 
 6561 اربابی سرکار خانم

مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپيوتر و فناوری 

 اطالعات
 6559 جناب آقای دکتر محمدحسين سرگلزایی

 6555 سرکار خانم زهرا دراجی کارشناس گروه آموزشی مهندسی فناوری اطالعات

 6560 سرکار خانم مدینه پيری کارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپيوتر

ت
خ

کب
 نی

ید
شه

ي 
دس

هن
ه م

کد
ش

دان
 

 6440 جناب آقای دکتر اسماعيل توحيدلو معاون آموزشی دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت

 6441 مهدیه کيخا فرزانه سرکار خانم دانشکده مهندسی شهيد نيکبخترئيس آموزش 

 6448 انم حميده ناروییسرکار خ کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی شهيد نيکبخت

 6467 جناب آقای دکتر مرتضی زیودار مدیر گروه آموزشی مهندسی شيمی

 6471 سرکار خانم مهدیه گجگی زهی کارشناس گروه آموزشی مهندسی شيمی

 6461 جناب آقای دکتر محمدرضا شهرکی مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع

 6443 ر خانم زهرا بازگيرسرکا کارشناس گروه آموزشی مهندسی صنایع

 6443 جناب آقای دکتر مهدی اژدری مقدم مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

 6462 علی ساالریجناب آقای  کارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران

 6474 جناب آقای دکتر سهيل زارع مطلق مدیر گروه آموزشی مهندسی معدن

 6465 آقای دکتر حسين معين خواه جناب مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانيک

 2779 سرکار خانم منصوره رضایی کارشناس گروه آموزشی مهندسی مکانيک

 2334 جناب آقای دکتر حامد خسروی مدیر گروه آموزشی مهندسی مواد
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 6436 مژگان زاهد سرکار خانم کارشناس گروه آموزشی مهندسی مواد

ی
ار

عم
و م

ر 
هن

ده 
شک

دان
 

 6483 جناب آقای محسن کيهان پور نشکده هنر و معماریمعاون آموزشی دا

 6348 سرکار خانم نسيم دیده ور کارشناس دانشکده هنر و معماری

 6487 سرکار خانم مرضيه قاسمی مدیر گروه آموزشی پژوهش هنر

 6489 سرکار خانم معصومه نوری کارشناس گروه آموزشی پژوهش هنر

 6486 سرکار خانم فرزانه دادگر مت بناهای تاریخیمدیر گروه آموزشی معماری و مر

  جناب آقای ابوالقاسم نعمت شهربابکی مدیر گروه آموزشی صنایع دستی

 6485 سرکار خانم نسرین کيخا کارشناس گروه آموزشی صنایع دستی

  جناب آقای ابوالقاسم نعمت شهربابکی مدیر گروه آموزشی فرش

 6478 اب آقای دکتر عباس بزرگمهرجن مدیر گروه آموزشی نقاشی

 2827 سرکار خانم طاهره بزی کارشناس گروه آموزشی نقاشی

ده 
شک

دان

 و 
ت

نع
ص

ن 
عد

م

ش
خا

 

 33723558 جناب آقای عبدالرحمان ملک پور رئيس آموزش دانشکده صنعت و معدن خاش

 09376575602 سرکار خانم مهناز جمشيدزهی کارشناس گروهد مهندسی کامپيوتر و صنایع

ي 
زش

مو
ت آ

اون
مع

ي(
اس

شن
ار

)ک
 

 6220 سرکار خانم دکتر سميرا پایان گروه استعدادهای درخشان دانشگاه مدیر

کارشناس مسئول گروه استعدادهای درخشان 

 دانشگاه
 6205 سرکار خانم مهين زبری

 6287 جناب آقای رضا تازه رو رئيس اداره خدمات ماشينی دانشگاه

 6278 جناب آقای محسن شهرکی دمات ماشينی دانشگاهکارشناس خ

 6290 ساالرزهی جناب آقای دانشکده ریاضی و جغرافيا

 6289 سارانی سرکار خانم دانشجویان دانشکده برق و هنر

 6289 سليمانیخانم  سرکار دانشجویان دانشکده مهندسی

 6289 ميرکاظمی سرکار خانم مدیریت و دانشجویان دانشکده اقتصاد

 2325 طاهری جناب آقای دانشجویان دانشکده علوم

 6284 خانم فدایی سرکار تربيتی دانشجویان دانشکده علوم

 6284 خانم بذرافشان سرکار دانشجویان دانشکده ادبيات

 6284 خانم رضاپور سرکار رئيس اداره خدمات آموزشی

 6282 خانم سياری سرکار رئيس اداره دانش آموختگان

 6290 مهدوی جناب آقای رئيس اداره ثبت نام

 6286 خانم ابراهيم زاده سرکار دبيرخانه آموزش

 6285 سرکار خانم پروانه پردلی رئيس اداره مشمولين نظام وظيفه

ت 
اون

مع

ي 
زش

مو
آ (

ت 
ال

صی
تح

ي
یل

کم
ت

)
 

 6315 مرضيه کيخاسرکار خانم  مسئول دفتر تحصيالت تکميلی

 6258 وجيهه اعيانیسرکار خانم  رئيس آموزش تحصيالت تکميلی

 دانشکده ادبيات و علوم انسانیکارشناس 

 کارشناس دانشکده جغرافيا
 6251 مطهره ميرشکارسرکار خانم 
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 کارشناس دانشکده ریاضی و علوم کامپيوتر

 کارشناس دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی

 کارشناس دانشکده هنر

 2348 ليال شيرازیسرکار خانم 

 کارشناس دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 کارشناس دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر
 6257 فریبا ریگیسرکار خانم 

 کارشناس دانشکده فنی و مهندسی

 کارشناس دانشکده کارآفرینی
 6250 گلنوش جان آبادیسرکار خانم 

 کارشناس دانشکده علوم پایه

 لهيات و معارف انسانیکارشناس دانشکده ا

 

 2349 معصومه حق نظریسرکار خانم 

اه
شگ

دان
ي 

وی
ج

ش
دان

ت 
اون

مع
 

 سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه
جناب آقای دکتر ميرمحمد خليلی 

 پورلنگرودی
6406 

 6407 د علی احمدجناب آقای حام کارشناس مرکز بهداشت و ایمنی

 6409 جناب آقای عبدالقادر براهویی رئيس اداره وام و رفاه دانشگاه

 2804 جناب آقای جواد براهویی نسب کارشناس اداره وام و رفاه دانشگاه

 2949 سرکار خانم عصمت ميری کارشناس اداره وام و رفاه دانشگاه

 6302 لوانیجناب آقای ابوالفضل ا رئيس اداره تغذیه دانشگاه

 6438 جناب آقای حمزه ميربلوچ زهی کارشناس اتوماسيون تغذیه دانشگاه

وز
آم

کز
مر

ي
یک

رون
کت

ی ال
ها

ش
 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

 دانشکده جغرافيا

 دانشکده مهندسی

 دانشکده الهيات

 صنعت و معدن خاشدانشکده

 6858 سميرا رحيمی سرکار خانم

 دانشکده علوم پایه

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 دانشکده هنر و معماری

 دانشکده برق و کامپيوتر

 دانشکده علوم تربيتی 

 دانشکده ریاضی

 پردیس چابهار و زاهدان

 6854 سرکار خانم ساناز پاریزی
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و مشکالت سيستم  جهت اطالع از نحوه برگزاری کالس، ساعات کالس و هرگونه مشکالت آموزشی -4

 آموزشی گلستان با کارشناسان مربوط به هر رشته ارتباط برقرار نمایيد.

با مراجعه به سامانه آموزش الکترونيکی ممکن است با دروسی مواجه شوید که در آنها از قبل جلسات  -5

کالس تشکيل شده است، این دروس دروسی هستند که از دانشجویان ورودی سالهای قبل، در آنها 

شهریور ماه که شروع نيمسال تحصيلی بوده است آغاز شده است.  27بت نام بودند لذا آموزش از ث

گيرند و از شما خواهند خواست تا سریعتر طبق زمانبندی اساتيد محترم شرایط شما را در نظر می

 مشخص مطالب آموزشی که در درس قرار داده شده است را دنبال کنيد.

محور یادگيری است و  ،توجه داشته باشيد در آموزش الکترونيکی دانشجو نکته مهمی که باید به آن -6

 باید خودتان مدیریت کنيد تا محتواهای آموزشی را با دقت مشاهده کنيد و مطالب را فرا بگيرید.

 LMS مديريت يادگیری الکترونیکیکار با سامانه  2
مراجعه  https://golestan.usb.ac.ir دانشجویان جدید الورود ابتدا بایستی در سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس 

مطابق فایل راهنمای قرار گرفته مشخصات کاربری ذکرشده در راهنمای دانشجویان جدیدالورود ، با کنند

  یرش خود را کامل نموده.ل پذح)شکل زیر( مرا

 

https://golestan.usb.ac.ir/
https://golestan.usb.ac.ir/
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های آموزشی، در صورت عدم مشکل در مدارک ارسالی پذیرش پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان گروه

های آموزشی، انتخاب واحد توسط کارشناس ریزی انجام شده توسط گروهشود و سپس براساس برنامهنهایی می

تواند از وضعيت پذیرش خود به سامانه آموزشی گلستان، میشود. دانشجو با مراجعه برای دانشجو انجام می

یابد که آگاهی پيدا کند و در صورتی که پذیرش نهایی شده باشد، به دانشجو شماره دانشجویی اختصاص می

تواند با نام کاربری و کلمه عبور شماره دانشجویی وارد سامانه آموزشی گلستان شود. . با مشاهده از آن پس می

ساعت بعد اطالعات شما به  24، تا در صورتی که انتخاب واحد شما انجام شده باشد  88و یا 87گزارش 

توانيد با مراجعه به سامانه و پس از آن می شود.منتقل ميسامانه آموزش الکترونیکي 

https://lms.usb.ac.ir   ده محتواهای آموزشی اقدام کنيد.جهت شرکت در کالسهای برخط و مشاه 

 

 

 

باشند، دو روش آموزش، همزمان و غير همزمان در آموزش الکترونيکی وجود  دانشجویان گرامی توجه داشته

دارد و بهتر است اساتيد از ترکيب هر دو روش استفاده کنند و بيشتر آموزش مطالب به صورت غير همزمان 

به صورت حل تمرین و مثال برای تعامل بيشتر با دانشجویان برگزار  صورت گيرد و در جلسات همزمان بيشتر

گيرد تا گردد. اما در هر صورت استاد درس با توجه به ماهيت درس و نوع ارتباط با دانشجویان تصميم می

آموزش را به چه صورت انجام دهد. بنابراین اساتيد محترم نحوه آموزش را به اطالع دانشجویان درس خود 

 رسانند. می

https://lms.usb.ac.ir/
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 کنند و در در روش غير همزمان اساتيد محتواهای آموزشی را به صورت ویدئویی از قبل آماده می

روز آن محتوا را 10کنند و دانشجویان موظفند حداکثر به مدت یک هفته تا سامانه بارگذاری می

را رصد کنند و توانند الگ فعاليت دانشجو در درس مشاهده کنند. الزم به ذکر است اساتيد درس می

 بدین طریق حضور و غياب دانشجویان را انجام دهند. 

  در روش همزمان در ساعت مشخص شده در برنامه هفتگی شما در سامانه آموزشی گلستان کالسها

کند کالسها را به صورت زنده برگزار محترم گردد و در صورتی که استاد به صورت زنده تشکيل می

ان کالس در کالس برخط حاضر باشند در غير اینصورت برایشان غيبت درج دانشجویان نيز باید در زم

 شود.می

در اعالنات سایت و کانال ارتباطی معاونين  lmsآیين نامه مربوط به حضور و غياب دانشجویان نيز در سامانه 

 آموزشی با دانشجویان قرار دارد.

 ورود به سامانه  2.1

 شود.کليک کنيد. صفحه زیر نمایش داده می  Lms.usb.ac.ir بر روی لينک  -1

 

 

دانشجویان از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده نمایند  -2

از ورود با اخطار تغيير رمز ورود مواجه پس  ،نمایيدکليک )ورود به سایت(  log in گزینهو بر روی 

                                              .حتماً به خاطر بسپاریدو  خواهيد شد لطفاً رمز ورود خود را تغيير داده

 شمارهاز دانشجویان محترم بين الملل به دليل اینکه در سامانه کدملی برایشان ثبت نشده است 

 لمه عبور استفاده کننددانشجویی به عنوان ک

 

 سامانه  بهپس از ورود  -3

file:///C:/Users/parizi/AppData/Local/Temp/lms.usb.ac.ir
file:///C:/Users/parizi/AppData/Local/Temp/lms.usb.ac.ir
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  و یا گوشه سمت چپ و باالی صفحه  سمت راست و باال )در زبان فارسی( وشهگاز

توانيد زبان مورد نظر را انتخاب کنيد. )بهتر است زبان فارسی را انتخاب نمایيد زیرا ادامه می

 باشد.(آموزشها بر اساس زبان فارسی می

  توانيد آن را میکه با کليک بر روی  .بلوک راهبری قرار دارد صفحهراست در سمت

 و یا نمایش دهيد. کنيد مخفی

  فرمایيد.مالحظه میهای من سدر زیر درمربوط به خود را  هایدر بلوک ميانی ليست دروس  

  نمایيدرسانی استفاده توانيد از سيستم پياممیدر گوشه باال سمت چپ. 

 موعد تحویل تمرین، یا  .نمایيدوانيد رخدادهای پيش رو را مالحظه تدر قسمت تقویم می(

های رنگی می زمان امتحان تعریف شده در سيستم و ...( با نگه داشتن موس بر روی خانه

 توانيد مشاهده کنيد که چه رخدادی در این روز تنظيم شده است.

  نمایيددر بلوک تاالر اعالنات می توانيد اطالعيه های اخير درج شده را مشاهده.  

 

 بر روی درس مورد نظر کليک کنيد و وارد محيط درس شوید. -4

 تنظیم ترجیحات کاربر 2.2

 .نمایيدرا انتخاب  ترجيحاتو  کردهاز قسمت نام کاربری شما در باالی صفحه بر روی فلش رو به پایين کليک 
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، اطالعيه تقویمتوانيد تنظيمات مورد نظر خود در خصوص مشخصات فردی، میترجيحات در قسمت سپس 

 را انتخاب نموده ها

 تنظیم ايمیل 2.2.1

برخی ایميلها تکراری است و یا برخی از دانشجویان  از آنجائيکه هنگام ورود اطالعات از سامانه آموزشی گلستان

ساختگی بر اساس شماره دانشجویی برای دانشجویان در نظر گرفته  ایميل ندارند و در هنگام تيدیل ایميلی

شود، لذا خواهشمند است بر روی ویرایش مشخصات کاربری کليک کنيد و ایميل خود را به طور صحيح می

 وارد نمایيد. سپس بر روی بروزرسانی مشخصات فردی کليک کنيد.

 

 تنظیمات تقويم 2.2.2

 انتخاب کنيداز قسمت ترجيحات، ترجيحات تقویم را 
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 نمایيد.و بر روی ذخيره تغييرات کليک  نمایيدانتخاب خورشيدی یا ميالدی را  و  تقویم پيش فرض خود

 

 تغییر کلمه عبور 2.2.3

برای تغيير رمز ورود در همان قسمت ترجيحات بر روی تغيير رمز ورود کليک نموده و رمز جدید را وارد نموده 

 نمایيد.ک و بر روی کليد ذخيره تغييرات کلي
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 وتیفیکیشن در سامانهنتنظیمات دريافت  2.2.4

ها ليستی از ها را انتخاب کنيد. سپس در قسمت ترجيحات اطالعيهاز قسمت ترجيحات، ترجيحات اطالعيه

و یا ایميل و یا اپليکيشن  lmsکنيد که در چه صورت برای شما یک آالرم در سامانه آیتم ها را مشاهده می

موبایل فعال شود. الزم به ذکر است با توجه به اینکه اغلب ایميلهای وارد شده در سامانه صحيح نيست و به 

صورت ساختگی بر اساس شماره دانشجویی دانشجویان ساخته شده است در حال حاضر ارسال اطالعيه ها از 

نجام تنظيمات برای وب و اپليکيشن موبایل است. که وقتی طریق ایميل فعال نيست. و در حال حاضر مهم ا

های جدید را به شما کنيد که تعداد اطالعيهوارد سامانه می شوید در کنار عالمت پيام یک زنگوله مشاهده می

 دهد.نشان می

انشجو در شکل زیر فعال شده است تا نوتيفيکيشن تذکرات تکليف از طریق وب یا اپليکيشن موبایل به اطالع د

 رسيده شود. بهتر است تذکرات تاالرهای مشترک شده را نيز فعال نمایيد.

خوبی فعالسازی این نوتيفيکيشن ها این است که گاهی اوقات ممکن است دانشجو وارد یک درس نشود و 

يشن ای درج شده است. بدین ترتيب وقتی وارد سامانه شوید نوتيقيکاطالع پيدا نکند که فعاليت و یا اطالعيه

 کنيد.اید را به ازای تمام دروسی که در آنها عضو هستيد را دریافت میهایی که تنظيم کرده
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 اپلیکیشن موبايلی مربوط به سامانه 2.3

بهتر است از طریق مرورگر با سامانه کار کنيد زیر امکاناتی مانند پيوستن به کالس برخط و شرکت در امتحان 

پذیر نيست. اما در بسياری از موارد دسترسی به مطالب از طریق امکاناز طریق اپليکيشن موبایلی گاهی 

 اپليکيشن راحت تر است.

 دانشجویان و اساتيد محترم ميتوانند از لينک های زیر اپليکيشن موبایلی مودل را دانلود کنند.  

 

  نسخه اندرویدی:

https://iranapps.ir/app/com.moodle.moodlemobile 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile 

 :IOSنسخه 

https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593 

را وارد و پس از اتصال به سرور، نام کاربری و  Lms.usb.ac.ir در ابتدا آدرس سایت پس از نصب اپليکيشن 

از قسمت درسهای من د را ی. سپس ليست دروس خود که در آن ثبت نام دارنمایيدعبور خود را وارد  کلمه 

  .خواهيد نمودمالحظه 

https://iranapps.ir/app/com.moodle.moodlemobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593
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 راه های ارتباطی 2.4

 راهنمای ارسال پیام و تیکت پشتیبانی 2.4.1

 نمایيد.پس از ورود در سایت در گوشه سمت چپ و باال نماد پيام را به شکل زیر مالحظه می -1

 بر روی نماد پيام کليک کنيد. -2
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را جستجو  خواهيد برای او پيغام بفرستيدی را که می در قسمت جستجو مخاطباز شده از منوی ب -3

 .نمایيد

 

در خدمت شما  LMS سامانه فقط های الکترونيکی برای رفع مشکالتکاربران زیر در مرکز آموزش -4

)خواهشمند است در صورت بروز مشکل فقط به یکی از کارشناسان پيام دهيد و از ارسال  می باشند.

 همزمان آن به چند نفر خودداری کنيد.

 Samira Rahimi 

 Sanaz Parizi  

دقت کنيد که نام  .با اساتيد خود نيز استفاده نمایيدتوانيد برای ارتباط سانی میر اما برای پيام

 باشد.اساتيد در سامانه انگليسی است و نام دانشجویان فارسی می

 .نمایيدپس از انتخاب نام مخاطب در کادر پایين پيام خود را وارد کنيد و دکمه ارسال را کليک  -5

 

های های دریافتی از همان منوی باال سمت چپ بر روی آیکون پيام کليک کنيد و پيامبرای مشاهده پيام

 .نمایيددریافتی را مشاهده 
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 م مخاطب مورد نظر را جستجو نموده و بر روی ابتدا نا مخاطبينبه ليست  یمخاطب کردناضافه برای  -6

 . بدهيدسپس درخواست اضافه شدن به ليست مخاطبين را  نمودهنام مخاطب کليک 

 

 

 راهنمای ارتباط از طريق کانال ارتباطی 2.4.2

پس از ورود به سامانه در پایين نام دروس همانطور که در تصویر نشان داده شده است کانال ارتباطی  -1

 نمایيد. را مشاهده می

 

 که در این قسمت می توان با معاونين آموزشی دانشکده مورد نظر ارتباط برقرار نمود.

 پس از کليک بر روی کانال ارتباطی صفحه ذیل نمایان می شود. -2
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را می توانيد زنده از طریق ادوب کانکت در قسمت آموزش الکترونيکی نرم افزار مورد نياز برای ورود به کالس 

 گيرد.ایيد و راهنماهای مورد نياز شما توسط این مرکز در این قسمت قرار میدانلود نم

 

 .ت و مشکالت سامانه آموزش الکترونيکی بر روی تاالر گفتگو کليک نمایيدجهت طرح سواال -3
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 در این قسمت ابتدا مباحث موجود را مشاهده نمایيد شاید جواب سوال شما در مباحثی که قبالً  -4

 ایجاد شده است موجود باشد.

 

 

و یا در همان مباحثه  ایجاد نمایيد.ی گفتگوی جدیددر صورت نبودن مباحثه مورد نظرشما می توانيد  -5

 موجود سوال خود را طرح و اضافه نمایيد.

 

موضوع و متن سوال یا مباحثه مورد نظر را وارد  بر روی شروع یک گفتگوی جدید کليک نمایيد -6

 وی طرح در تاالر کليک نمایيد.نمایيد و بر ر
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 ارتباط از طريق ايمیل و تلفن 2.4.3

باشد که در هایی میراه دیگری که می توانيد با همکاران این مرکز در ارتباط باشيد از طریق ایميل -1

 شود.ذیل اعالم می

Vle@usb.ac.ir 

elearning@usb.ac.ir 

به شرح ذیل می باشد که همکاران ما دراین مرکز  054شماره تماس های این مرکز با پيش شماره   -2

 باشند.در وقت اداری پاسخگوی شما می

31136858 

31136854 

 

mailto:Vle@usb.ac.ir
mailto:elearning@usb.ac.ir
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 فعالیت در درسراهنمای  2.5

 ورود به درس 2.5.1

کنيد. و در بلوک ميانی زیر در منوی راهبری سمت راست نام دروس را مشاهده میپس از ورود به سامانه 

وارد  درس مورد نظرکنيد بعد از کليک بر روی های من ليست کامل دروس خود را مشاهده میعنوان درس

 محيط درس شوید.

 LMSنحوه حرکت در سامانه  2.5.2

د در باالی صفحه خود یک مسير راهبری در داخل هر قسمت از فعاليتهای ارائه شده در دروس که باشي

توانيد به بخش مورد نظر خود برگردید. مثال کنيد )شکل زیر( که با کليک بر روی هر قسمت میمشاهده می

برگردید و یا با کليک بر روی پایگاه داده می توانيد توان صفحه اصلی در شکل زیر با کليک بر روی خانه می

 به درس پایگاه داده برگردید.

 

های دیگر حرکت در بين دروس و یا موضوعات استفاده از بلوک راهبری سمت راست است که با یکی از راه

خواهيد به آن می توانيد آن را مشاهده کنيد و بر روی بخش مورد نظری که می کيک بر روی عالمت 

 قسمت بروید کليک کنيد.

 ا مشاهده کنيد.با کليک بر روی شرکت کنندگان می توانيد اعضای کالس ر

 با کليک بر روی نمره ها می توانيد نمراتی که در سامانه برای فعاليتهای شما درج شده است را مشاهده کنيد.
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 مشاهده محتوای آموزشی درس 2.5.3

 . نمایيدرا مشاهده میيد شما محتوایی آپلود کرده باشند در محيط درس آن در صورتی که اسات

 

 . نمایيدو آن را دانلود  کردهکليک  محتوای مورد نظر بر روی
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توانيد محتوای می تنها و با کليک بر روی آن باشنداهای الکترونيکی قابل دانلود کردن نمیبرخی از محتو

 آموزشی را مشاهده و دنبال کنيد.

بزرگ نموده توانيد صفحه را که با کليک بر روی ایکون تمام صفحه که در تصویر زیر نمایش داده شده است می

 و فایل درسی را مشاهده نمایيد.

باشند به این صورت که اگر فایل مربوط به هفته قبل را برخی از منابع درسی نيز توسط استاد دارای شرط می

شود و یا اگر تکليف مورد نظر را انجام نداده باشيد فایل مشاهده ننموده باشيد جلسه جدید برای شما باز نمی

 شود.باز نمیجدید برای شما 
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اعالم شده فایل را مشاهده ویا اینکه فایل مورد نظر می تواند دارای محدودیت زمانی باشد یعنی اگر تا زمان 

 ننمودید دیگر آن فایل برای شما قابل دسترسی نخواهد بود.

 

ه نمایيد در اغلب دروس شرایط تکميل فعاليت فعال است و در زیر هر فعاليت ممکن است مستطيلی را مشاهد

و يا ممکن است در زير آن شرايط تکميل فعاليت را " عالمت بزن اگر انجام داده ای"که بر روی آن نوشته 

نوشته باشد.  اين باکس براي اين است تا شما کنترل کنيد که تا کدام قسمت را قبال مشاهده کرديد و 

رده اید. دقت کنيد اگر اساتيد برای تکميل کدام قسمت ها جدید است و یا آن را مشاهده نک انجام داده ايد و 

 فعاليتها شرط بگذارند باید حتما آن شرایط برگزار شود تا آن فعاليت برای شما به شکل انجام شده در بياید. 

 

 آپلود تکلیف 2.5.4

 شود.می نشان دادهدر صورتی که استاد درس برای شما تکليفی تعریف کرده باشد. با نشانه زیر در صفحه درس 
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دقت کنيد در این صفحه زمان باقی س از کليک بر روی تکليف مورد نظر صفحه زیر را مشاهده می کنيد. پ

 زمان ارائه پاسخ تکليف می باشد.مانده مهلت 

 

 . نمایيدو آن را دانلود  کرده بر روی فایل مربوط به تکليف کليک
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ن آ باشدشده باشد و نام فایل به اسم خود دانشجو   pdfپس از انجام تکليف و تهيه فایل پاسخ که بهتر است 

 کليف آپلود نمایيد:را از قسمت کليک بر روی تحویل ت

 پس از کليک بر روی تحویل تکليف تصویر زیر را مشاهده خواهيد کرد بر روی تصویر کاغذ در گوشه سمت

 راست کليک نمایيد. 

 

فایل مورد نظر خود   Browseو از قسمت در قسمت انتخاب فایل گزینه ی ارسال یک فایل را انتخاب نموده 

 را انتخاب نمایيد. و سپس بر روی قرار دادن این فایل روی سایت کليک نمایيد.
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 و سپس بر روی قرار دادن این فایل روی سایت کليک نمایيد.

 

 

 تکليف خود را تحویل دهيد.با کليک بر روی ذخيره تغييرات 
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و توانید فایل پاسخ را توسط موس کشیده و در باکس مربوطه رها کنیدمينیز  drag and dropبا 

 سپس بر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

 

 

 

در صورت  نمایيدویرایش یا حذف خواهيد آن را  در صورتی که اشتباهی در انتخاب فایل تکليف رخ داده و می

کرده  يکلکحذف گزینه برروی  را انتخاب و سپسفایل تکليف ویرایش پاسخ کليک نموده  بر روی  شویرای

، و در صورت حذف بر روی گزینه حذف تکليف نمایيد و فایل جدید را جایگزین نمایيدسپس به روز رسانی 

 تحویل داده شده بزنيد و تکليف خود را حذف نمایيد.
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 مشاهده تاالر اعالنات 2.5.5

 د.ندر صورتی که استاد درس در تاالر اعالنات خبری درج کرده باشی دروس این تاالر قرار دارد که همه در

 خواهيد کرد.تاد را مالحظه الب درج شده توسط اسبا کليک بر روی آن مط
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 کتابچه راهنمای سامانه

pdf.(1) های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان4

 

 مشارکت در تاالر پرسش و پاسخ 2.5.6

دانشجویان می توانند  ایجاد می شود و درس که یک پرسش توسط استاداین نوع تاالر به گونه ای می باشد 

دانشجویان را به آن پرسش پاسخ دهند و دانشجو پس از اینکه پاسخ سوال را مطرح نمود می تواند پاسخ سایر

 . نيز مشاهده نماید و نظر خودش را در مورد سایر پاسخ ها نيز ارائه نماید

 

 ی گزینه ارسال پاسخ کليک نمایيد.برای پاسخ دادن به سوال بر رو
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 پاسخ خود را در کادر مربوطه تایپ نمایيد و سپس بر روی گزینه ارسال کليک نمایيد.

 و ساير فعالیتها، آزمون مشاهده نمرات تکالیف 2.5.7

بر روی عالمت در صورتی که استاد محترم شما نمرات را در سامانه درج کند. ابتدا وارد درس مورد نظر شوید، 

 کليک کنيد و از قسمت نمره ها، ریز نمرات خود را مشاهده فرمایيد. 
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 مشاهده لیست همکالسی ها 2.5.8

کليک کنيد و  برای مشاهده همکالس های خود در یک درس ابتدا وارد درس شوید، بر روی عالمت 

یک از آنها  از قسمت ، شرکت کنندگان، همکالس های خود را مشاهده فرمایيد. سپس با کليک بر روی نام هر

 می توانيد از قسمت ارسال پيام به آنها پيام دهيد و با یکدیگر آشنا شوید.

 

 

 

 قويمت 2.6

 طبق شکل ذیل تقویم را مشاهده می کنيد   اصلی صفحه چپدر سمت 
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اگر بر روی ماه  کليک نمایيد تقویم به صورت زیر نمایش داده می شود و می توانيد رویدادهای جدید تعریف 

 مثال ساعت شروع کالس آنالین بعدی تا دانشجویان نيز مالحظه کنند.کنيد 

 

 ایجاد نمایيدرویداد جدید توانيد جهت یادآوری خودتان می

شده باشد و یا مهلتی برای مشاهده یک فعاليت تعریف در صورتی که تاریخی برای تکاليف تعریف شده تعيين 

  شود/در تقویم نشان داده می شده باشد

توانيد از قسمتهایی از تقویم که رنگی است یعنی مهلت انجام فعاليتی است با نگه داشتن موس بر روی آن می

 نوع رویداد آگاه شوید.
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 شرکت در امتحان و يا کوئیز 2.7

شود الزم است ترم به صورت الکترونيکی برگزار میترم و شاید پایانهای مياندرحال حاضر ارزیابیاز آنجائيکه 

 آشنا شوید. صورت الکترونيکی  نحوه شرکت در امتحانات به تا با

 باشد.می lmsعالمت آزمون در سامانه 

توانيد توصيف آزمون و زمان در صورتی که دسترسی به آزمون محدود نشده باشد با کليک بر روی آزمون می

و بسته شدن آزمون باید در باز شدن و بسته شدن آزمون را مشاهده بفرمایيد. و حتما در بازه بين باز شدن 

اید، به عنوان مثال در شکل زیر مالحظه می کنيد آزمون شرکت کنيد در غير اینصورت آزمون را از دست داده

 که زمان آزمون گذشته است و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.

 

و هنوز دکمه شرکت در آزمون در کنار هنوز زمان آزمون فرا نرسيده است  کنيد کهدر مثال زیر مشاهده می

 لطفا به هر یک از مفاهيم زیر دقت کنيد.دکمه بازگشت به درس وجود ندارد. 
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  زمان شروع آزمون و یا زمان باز شدن آزمون لحظه ای است که از آن لحظه به بعد دکمه منظور از

 شودشرکت در آزمون برای دانشجویان فعال می

 ین زمان حتی اگر دانشجو مهلت داشته باشد آزمون بسته شده و از آن زمان بسته شدن آزمون )در ا

شود( بنابراین در راس این ساعت اگر مشعول امتحان دادن باشيد امتحان شما خاتمه چيدا خارج می

 کند.می

 شود که هر دانشجو وارد آزمون شده و اولين سوال را مشاهده مهلت آزمون از زمانی محاسبه می

رت یک شمارنده زمان باقی مانده به شما نمایش داده می شود. به محض اتمام تایمر کند. به صومی

امتحان و یا رسيدن به زمان بسته شدن آزمون اگر مشغول امتحان باشيد از امتحان خارج خواهيد 

 شد. بنابراین سعی کنيد قبل از آن خودتان اتمام آزمون و ثبت همه پاسخها و انمام آزمون را بزنيد

 

در زیر توصيف آزمون نمایش  "بازگشت به درس"در صورتيکه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دکمه 

 "شرکت در آزمون"داده می شود. بنابراین به درس برگردید و در زمان مشخص شده وارد شوید تا دکمه 

 را انتخاب کنيد.  (refresh)ی بازسازبا کليک راست و یا صفحه را بازسازی کنيد  f5را ببينيد و یا اینکه با دکمه 

تا دکمه شرکت در آزمون نمایان شود.)اگرهمين طور در صفحه باقی بمانيد و صفحه بازسازی نشود اگر زمان 

 را نمی بينيد "شرکت در آزمون"آزمون فرا رسيده باشد شما دکمه 
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گر آزمون دارای مهلت و اشود. پس از زدن بر روی دکمه شرکت در آزمون زمان شما در امتحان شروع می

 شود.زمانی باشد پيام زیر نمایش داده می

 

 در سمت چپ مشاهده می کنيد که امتحان چند سوال دارد.

بت پاسخ بر روی صفحه بعد کليک کنيد. پس از رفتن به صفحه بعد ثبه هر سوال که پاسخ می دهيد برای 

 شود.کنيد که کادر مربوط به سوال مربوطه خاکستری میمشاهده می

 2اگر به پاسخ سوالی شک دارید می توانيد با استفاده از عالمت زدن سوال آن را عالمت بزنيد )مشابه سوال 

 تا در پایان اگر فرصت شد دوباره آن را بررسی کنيد.  ل زیر که گوشه آن قرمز است(کدر ش

امکان برگشت به ای تنظیم شده باشد که با توجه به نظر استاد درس ممکن است امتحان به گونه

سوال قبل وجود نداشته باشد در این صورت باید به سواالت به ترتیب پاسخ دهید و اگر سوالي را 

  پاسخ ندادید مجدد امکان برگشت به آن را ندارید.

 

 سواالت متفاوتی ممکن است در سامانه توسط استاد درس تعریف شود 
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 ها دایره وجود دارد که نه را دارید در کنار گزینهای که امکان انتخاب یک گزیدر سواالت چند گزینه

 بر روی دایره پاسخ صحيح کليک کنيد.

 ها مربع نشان داده شده است که ای با امکان انتخاب چند گزینه در کنار گزینهدر سواالت چند گزینه

 توانيد چند مورد را انتخاب کنيد.می

  در سواالت تشریحی که باید پاسخ را در سامانه وارد کنيد. یک باکس برای درج پاسخ شما وجود دارد

کادر پاسخ ویرایشگر باشد می توانيد با کليک بر روی که می توانيد پاسخ را درآنجا تایپ نمایيد. اگر 

 تصویر از نوار ادیتور آن یک تصویر را نيز در پاسخ سوال درج نمایيد.

 

 االت تشریحی که نياز است مساله ای را حل کنيد و یا تصویری ترسيم کنيد ممکن است استاد در سو

مانند آپلود فایل پاسخ تکليف که در باال درس امکان آپلود فایل پاسخنامه را برای شما قرار دهد. 

ارسال  drag& dropتوضيح داده شده بود می توانيد فایل پاسخنامه را از طریف بارگذاری فایل و یا 

 نمایيد. 
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  ممکن است در برخی از سواالت اساتيد از شما بخواهند تا پاسخ را به صورت فایل صوتی و ویدئویی

ثانيه امکان ارسال فایل صوتی از طریق ویرایشگر  40از خودتان ارسال نمایيد در این صورت در حدود 

 متنی قرار دارد.

 
کليک می کنيد  start recordingای جدید باز می شود و بر روی پس از زدن بر روی درج صدا پنجره

 را می زنيد. stop recordingو شروع به صحبت می کنيد و سپس 

سپس پنجره ای مشابه شکل زیر نمایش داده می شود که می توانيد دوباره ضبط را انجام دهيد و 

record again  را انتخاب کنيد و یاattach recording ب کنيد که صدای ضبط شده شما در را انتخا

پاسخ سوال قرار گيرد. سپس می توانيد یک نام برای آن مشخص کنيد و پاسخ صوتی شما در باکس 

 شود.پاسخ درج می

 
 

در پایان پس از اتمام پاسخ دهی به سواالت و قبل از اتمام مهلت آزمون سعی کنيد بر روی اتمام آزمون کليک 

   کنيد

اطمينان حاصل کنيد که به تمامی سواالت پاسخ داده اید همانطور در شکل پایين مشاهده  بعد از زدن دکمه

 بدون پاسخ می باشد 2می نمایيد  سوال 



 

 الکترونیکی دانشگاه  سیستان و بلوچستانهای آموزش یادگیری راهنمای کاربری سامانه
 

 مرکز آموزشهای الکترونيک

 

40 

 

 

برای پاسخ دادن )ابا توجه به زمان( دکمه بازگشت و ادامه آزمون را انتخاب و به سوال پاسخ دهيد و در 

 را کليک نمایيد ون غير اینصورت دکمه ثبت همه پاسخها و اتمام آزم

 

 

 

 چک لیست امتحان 2.7.1

 بهتر است تا قبل از شروع امتحان چک ليست زیر را مطالعه بفرمایيد

شود به هيچ عنوان نام کاربری و کلمه عبور خود را به دوستان خود به دانشجویان هشدار داده می -1

. اگر در هنگام آزمون به هر دليلی ادعا کنيد وقتی وارد سامانه شدید امکان شرکت در آزمون ندهند

را نداشتيد و یا وقتی که به آزمون وارد شدید زمان آزمونتان گذشته بود، به هيچ عنوان دليل شما 
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د سامانه قابل پذیرش نيست زیرا ممکن است فرد دیگری که نام کاربری و رمز عبور شما را داشته وار

دهيد را ثبت شده باشد. الگ سامانه به صورت کامل لحظه ورود و هر فعاليتی که در سامانه انجام می

  اید.که از طریق آن متصل شده ipکند. حتی می

کنيد اطمينان حاصل کنيد و کابل شارژر را شرکت میاز شارژ بودن دستگاهی که با آن در امتحان  -2

 به همراه داشته باشيد.

صورت امکان یک مسير جایگزین اینترنت داشته باشيد که در صورت قطعی از طریق مسير در  -3

 جایگزین ارتباط برقرار کنيد. مثال اگر همراه اول دارید یک خط جایگزین ایرانسل نيز داشته باشيد.

دهی سخت است از کافی اگر در شرایط خوبی برای اتصال به اینترنت نيستيد و در مکان شما آنتن -4

 برای شرکت در امتحان استفاده کنيد.  نت

قبل از شروع امتحان آنالین شوید و توصيف آزمون و زمان دقيق شروع آزمون را مالحظه بفرمایيد.  -5

 سعی کنيد تمام موارد قيد شده در توصيف آزمون را به دقت بخوانيد.

در زیر توصيف آزمون  "بازگشت به درس"در صورتيکه هنوز زمان آزمون نرسيده باشد فقط دکمه  -6

شرکت "نمایش داده می شود. بنابراین به درس برگردید و در زمان مشخص شده وارد شوید تا دکمه 

بازسازی با کليک راست و یا صفحه را بازسازی کنيد  f5را ببينيد و یا اینکه با دکمه  "در آزمون

(refresh)  .تا دکمه شرکت در آزمون نمایان شود.)اگرهمين طور در صفحه باقی بمانيد  را انتخاب کنيد

را نمی  "شرکت در آزمون"و صفحه بازسازی نشود اگر زمان آزمون فرا رسيده باشد شما دکمه 

 بينيد(

 نحوه حرکت در آزمون به دو صورت است:  -7

a. ا رد کرده اید را دارید.در حالت آزاد شما امکان برگشت به سواالت قبلی که پاسخ داده اید و ی 

b.  در حالت به ترتيب اگر یک سوال را رد کردید دیگر امکان برگشت به آن را ندارید. بنابراین

)در این حالت در پایين سوال هر صفحه  در همان زمان که به آن دسترسی دارید پاسخ دهيد.

 فقط دکمه صفحه بعد وجود دارد( در توصيف آزمون توسط استاد ذکر می شود.
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اند پيش بروید تا دچار کمبود وقت ه اساتيد برای هر سوال مشخص کردهسعی کنيد طبق زمانيندی ک -8

 نشوید.

نظر  در امتحانات تشریحی که نياز به آپلود فایل دارید اساتيد زمانی برای آپلود فایل برایتان در -9

پاسخگویی به سواالت  اند. برای عدم بروز مشکل از زمان در نظر گرفته برای این منظور جهتگرفته

و می خواهيد با موبایل از پاسختان عکس بگيرید به  استفاده نکنيد. اگر با کامپيوتر امتحان می دهيد

 دو صورت می توانيد عمل کنيد:

a.  موبایل را با کابل به سيستم متصل کنيد و فایل مورد نظر را از موبایل به سيستم منتقل کرده

استفاده کنيد راحتترو سریعتر است.  drag&dropهتر است از و آپلود کنيد. در آپلود فایل ب

 فایل را با موس بکشيد و در کادر مربوط به فایل رها کنيد. 

b.  ایميلتان را بر روی کامپيوتر فعال کنيد و عکس گرفته شده از موبایل را سریعا به خودتان

لود و سپس در امتحان ایميل کنيد برای خودتان ارسال کنيد و سریعا ازروی سيستم آن را دان

 آپلود کنيد.

c. ود کنيد سریعا در بازه امتحان به ایميل استاد درس ورتی که به هر صورت نتوانستيد آپلدرص

 یا مسيرجایگزین اعالمی از طرف استاد ارسال نمایيد.

d.  توصيه می شود از نرم افزارهایcamscaner  استفاده کنيد به راحتی می توانيد چندین عکس

قرار داده و ارسال  pdfکرده و حتی چند عکس را در یک فایل  shareیعا آن را بگيرید و سر

کنيد. قبل از امتحان حتما یکبار در آزمون تشریحی نمونه که در سایت قرارگرفته شرکت 

 کنيد و نحوه آپلود را امتحان کنيد.

وقت اتمام آزمون را بزنيد، سعی کنيد با توجه به تایمر زمان باقيمانده امتحان طبق برنامه قبل از اتمام  -10

شوید و پاسخهای در صورتی که وقت امتحان به پایان برسد به طور خودکار از محيط امتحان خارج می

 شما به سمت سرور ارسال می شود. 
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اگر وقت امتحان هنوز باقی مانده بود و هنوز اتمام آزمون و ثبت همه پاسخها را نزدید، ولی به هر  -11

توانيد دوباره متصل شده و شرکت ون آمدید و یا ارتباط اینترنت شما قطع شد، میدليلی از امتحان بير

 گذرد.در ادامه آزمون را بزنيد. توجه داشته باشيد در مدتی که ارتباط شما قطع شده زمان شما می

 
توانيد برروی مرور آزمون کليک اگر اساتيد بعد از بسته شدن آزمون مرور آزمون را فعال کنند می  -12

 کنيد و پاسخها را مشاهده کنيد.

 

  برخط زندهنحوه ورود به کالس  2.8

در صفحه درس خود دو لينک کالس زنده اول برگزار شود.  و همزمان اگر قرار است کالس شما به صورت زنده

و دوم را  مشاهده می نمایيد که بایستی استاد محترم درس به دانشجویان اطالع دهد از کدام لينک کالس 

  گرددبرگزار می زنده

شود و لينک دوم از نشان داده میاست که با نماد  adobe connectلينک اول برگزاری کالس از طریق 

باشد. در ادامه نحوه اتصال با هر یک از این دو را شرح میاست که با نماد  Big BLue Buttonطریق 

 دهيم.می

 

       کالس برخطملزومات الزم برای ارتباط صوتی و تصويری در  2.8.1

د. يالزم است برای دریافت صدا سيستم شما کارت صدا داشته باشد و اسپيکر، هدفون و یا هدست داشته باش

 در صورتيکه از تلفن همراه استفاده نمایيد نيازی به اسپيکر نخواهيد داشت.

 دارید.برای ارسال صدا و صحبت کردن در جلسه نيز نياز به ميکروفن و یا هدست و یا هدفون 

برای کيفيت صدای بهتر، بهتر است ارائه دهندگان از هدست و یا هدفون در هنگام ارائه استفاده کنند که 

 صدای دریافتی مجدد برگشت نداشته باشد و اکو و نویز ایجاد نشود.
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 جهت اشتراک گذاری تصویر نياز است تا سيستم شما وب کم داشته باشد و درایور آن نصب باشد.

 های زنده از طريق ادوب کانکتدر کالس نحوه شرکت 2.8.2

 ابتدا بر روی لينک کالس زنده کليک کنيد و وارد صفحه زیر شوید. 

نده مطابق برنامه سامانه آموزشی گلستان مشخص شده در قسمت زمان شروع کالس زمان برگزاری کالس ز

فعال است و می توانيد به  است. که از نيم ساعت قبل کالس تا نيم ساعت بعد کالس دکمه پيوستن به کالس

 کالس زنده بپيوندید.

 The meeting has not yetبعالوه کالس درس با حضور استاد درس شروع می شود. بنابراین اگر پيام 

arrives. Please wait started. You will be able to access the meeting once the host  را با کليک بر

نمودید منتظر بمانيد تا استاد درس وارد شود به محض ورود استاد درس وارد  روی پيوستن به کالس مشاهده

 محيط کالسمی شوید بنابراین از بستن پنجره و ورود مجدد خودداری نمایيد.

 اول( برخط) کالس  adobe connectورود به کالس از طریق 

 

 
 

 :  پيوستن به کالس از سه روش امکانپذیر است

 شخصیسیستم عامل ویندوز بر روی کامپیوتر  اتصال از طریق : روش اول                   

  استفاده از مرورگر 

  با استفاده از نرم افزارAdobe Connect  نسخهclient 
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 (iosو  اتصال از طریق تلفن همراه و تبلت )سیستم عامل اندرویدوم : دروش                                   

  استفاده از مرورگر 

  اپليکيشنبا استفاده از Adobe Connect  

 

 : که هرکدام به صورت جداگانه توضيح داده می شود

 

 اتصال از طريق سیستم عامل ويندوز بر روی کامپیوتر شخصی 2.8.2.1

امکان اتصال با استفاده از  هنگامی که از سيستم عامل ویندوز بر روی کامپيوتر شخصی استفاده می کنيد.

 .باشدمیامکان پذیر مرورگر بدون نياز به هيچگونه نرم افزار اضافه 

 دقت داشته باشيد که مرورگر مورد نظر را بروز کنيد تا با مشکلی مواجه نشوید.

تن به پيوسبعد از هنگامی که از سامانه مدیریت آموزش الکترونيک به سامانه وبينار دانشگاه هدایت می شوید 

کنيد. بر روی ورود با استفاده افزار را مشاهده میگزینه ورود با استفاده از مروگر یا نرم کالس

 کليک کنيد.از مرورگر 

 

 
 

سازی کالس قرار دارد و پس از پر شدن نوار مرحله آماده Open in Browserپس از انتخاب 

می شوید و از کليه امکانات نظير  HTML5مربوطه وارد محيط بر خط کالس بر اساس تکنولوژی 

 صدا، تصویر، به اشتراک گذاری فایل و چت متنی می توانيد استفاده کنيد.
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این امکان در  استاد درسسی دادن رال نيست و با دستعدر ابتدای ورود شما امکانات ميکروفن و وب کم ف

 شود.صورت لزوم برای شما باز می

در صورتی که با فعال کردن ميکروفن و وب کم خود مرورگر شما نياز به کسب اجازه از شما برای دسترسی 

 کليک کنيد. allowبه آنها داشته باشد بر روی 

 Adobe Connect اتصال از طريق  نرم افزار 2.8.2.2

نياز را بر روی کامپيوتر  شوید الزم است نرم افزارهای موردافزار متصل میدر صورتيکه برای بار اول از طریق نرم

جهت نصب نرم افزار های مورد نياز به لينک زیر مراجعه کنيد و فایل حاوی نرم افزارها را خود نصب کنيد. 

عامل فایلهای مورد نياز با هر سيستم lmsو یا در درس کانال ارتباطی معاونين آموزشی در سامانه  دانلود کنيد.

 قرار گرفته است.
https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Connect.zip 

 https://webinar.usb.ac.ir/common/adobe.exe 

نرم  6پس از دانلود فایل کليه مرورگرها و نرم افزارهای باز را ببندید، فایل را از حالت فشرده خارج نموده و هر 

 Adobe Connectافزار موجود در آن را به ترتيب بر روی سيستم عامل خود نصب نمایيد. در پایان آیکون برنامه 

 را در ليست برنامه های خود خواهيد داشت.

 

 

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Connect.zip
https://webinar.usb.ac.ir/common/adobe.exe
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است با استفاده از سامانه مدیریت آموزش الکترونيکی وارد محيط کالس درسی خود شوید و از  حال الزم

 با استفاده از نرم افزار را انتخاب کنيد.گزینه ورود پيوستن به کالس طریق 

 

 

 

 را بزنيد. openممکن است دوباره پيام زیر نمایش داده شود مجدد 

 
افزار قرار دارد و پس از پر شدن نوار سازی کالس توسط نرممرحله آماده Open in Applicationپس از انتخاب 

شوید و از کليه امکانات نظير صدا، تصویر، به مربوطه وارد محيط بر خط کالس بر اساس تکنولوژی فلش می

 توانيد استفاده کنيد.گذاری فایل و چت متنی میاشتراک
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 تلفن همراه و تبلت  اتصال از طريق  2.8.2.3

افزار اضافی و تحت توانيد در هر دو حالت استفاده از مرورگر بدون نرمنيز می تبلت و موبایلاستفاده از با 

  و تحت تکنولوژی فلش استفاده Adobe Connectصب شده نو یا با استفاده از نرم افزار  HTML5تکنولوژی 

به طوری که نسخه مرورگر شما ( نسخه موبایل است Google Chromeپيشنهاد استفاده از مرورگر ) نمایيد.

به سامانه وبينار دانشگاه هدایت می شوید گزینه ورود با پس از زدن بر روی پيوستن به کالس  بروز باشد.

( Open in Browserکنيد. بر روی ورود با استفاده از مرورگر )نرم افزار را مشاهده می یا گرراستفاده از مرو

ه داشته باشيد اگر روی سيستم خود برنامه ادوبی کانکت را نصب کرده باشيد به راحتی می توج کنيد. کليک

 توانيد گزینه دوم را انتخاب نمایيد.
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وارد محيط   سازی کالس قرار دارد و پس از پر شدن نوار مربوطهمرحله آماده Open in Browserپس از انتخاب 

گذاری ید و از کليه امکانات نظير صدا، تصویر، به اشتراکمی شو HTML5بر خط کالس بر اساس تکنولوژی 

 توانيد استفاده کنيد.فایل و چت متنی می

 

 
در صورتيکه برای بار اول از طریق نرم افزار متصل می شوید الزم است نرم افزار مورد نياز را بر روی 

اندروید به لينک زیر عامل افزار بر روی سيستمجهت نصب نرمخود نصب کنيد. دستگاه موبایل 

 افزارها را دانلود کنيد.مراجعه کنيد و فایل حاوی نرم
https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Android.apk 

نرم افزار  app storeتوانيد از شد میبامی IOSعامل ئستگاه شما دارای سيستمدر صورتيکه 

Connect Adobe  را دانلود و نصب نمایيد. 

با آیکون مشابه ذیل در ليست نرم افزارهای شما قابل  Adobe Connectپس از نصب نرم افزار 

 مشاهده خواهد بود.

https://webinar.usb.ac.ir/common/Adobe_Android.apk
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هدایت شوید بر روی ورود به کالس درس  پيوستن به کالس در لينک اولحال الزم است از طریق 

 .( کليک کنيدOpen in Application)افزار از نرمبا استفاده 

 

  در هنگام اتصال با تصویر ذیل که ناشی از برقراری کالس با ارتباط امن می باشد و الزم است بر روی گزینه

Trust for Session .کليک کنيد تا به کالس هدایت شوید 

 

 پس از آن وارد محيط کالس می شوید. 
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 adobe connectمشاهده کالسهای زنده ضبط شده در لینک کالس زنده  2.8.3

جهت مشاهده کالسهای ضبط شده قبلی که از طریق ادوب کانکت برگزار شده است بر روی لينک کالس زنده 

 کنيد.اول کليک کنيد و در پایين صفحه آرشيو جلسات ضبط شده را مشاهده می

 

مشاهده کنيد. به صورت برخط توانيد جلسه ضبط شده را کنيد میسپس اگر بر روی عنوان هر جلسه کليک 

شود تا دانشجویان تا مانند کالسهای حضوری در هنگام حضور در کالس زنده یادداشت برداری توصيه می

 های ضبط شده نداشته باشند.کنند تا نياز به مراجعه مجدد به کالس

مواجه شدید بدین معنی است که شما  no permissionیا و  not authorizedدر صورتی که با خطاهایی مانند 

اید و به عنوان دانشجوی این کالس شرکت نکردههمزمان با استاد ای از این درس تاکنون در هيچ کالس زنده

در یکی از جلسات که توسط استاد برگزار می شود حضور اید. برای این منظور باید حتما زنده شناخته نشده

جلسه ضبط شده  MP4ساعت بعد اتمام کالس در صورتی که فایل  48یا  24سوی دیگر پس از پيدا کنيد. از 

آماده شده باشد در ستون آخر کلمه دانلود را مشاهده می کنيد. می توانيد فایل جلسه مورد نظر را دانلود 
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خطا رخ  MP4کنيد و به صورت آفالین در هر زمان مشاهده کنيد. دقت نمایيد ممکن است در تبدیل فایل 

آن توليد نشده باشد و یا اینکه جلساتی که مدت کالس  MP4داده باشد و حجم فایل کم باشد یا اصال فایل 

 شود.آن توليد نمی MP4دقيقه باشد فایل   140بيشتر از 

 

شود و استاد به مشاهده ان آنها ثبت می ليست کامل حاضرین در کالس زنده به همراه ساعت ورود و خروج

 دسترسی دارد.

 

 

 رفع مشکالت دريافت و ارسال صدا  2.8.4

 تقاضای صحبت کند استاد درسميتواند از  raise handشرکت کننده از طریق منو وضعيت با کمک گزینه 

 ميکروفن ممکن است درخواست را بپذیرد و امکان صحبت را فعال کند در این حالت در نوار ابزار گزینه  . استاد

 تنظيمات الزم جهت اشتراک صدا و ميکروفون خود را انجام دهد .  ديفعال ميگردد تا بتوان
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براي جلوگيري از قطع وصل و شدن صدا یا اکو شدن صدا، پس از پایان صحبت خود مجدد روي این آیکون  :تذکر
 . کليک نمایيد تا صداي ميکروفون شما در حين صحبت بقيه کاربران پخش نگردد

از گفتگوي صوتي استفاده نماید . آیکون ميکروفون به صورت چشمکزن در جلوي هر یک از شرکت کنندگان در صورتي 
 .نمایش داده خواهد شد وي نام کاربري

 

 

 در صورتي که در دريافت و يا ارسال صدا مشکل داريد چهار گام زير را انجام دهيد:

را بزنيد و در پنجره  Audio Setup Wizard ابزار گزینه ي در نوار meeting جهت تست اتصال صوت از گزینه
 .کليک نمایيد next بازشده بر روي
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کليک نمایيد ، از سمت سامانه بصورت  Play Sound در پنجره باز شده بر روي :گام اول )تست پخش صوت(

 .کليک نمایيد Next ه بر رويدر اداماگر صدا را به درستي دریافت مي کنيد آزمایشي صوتي براي شما پخش مي گردد 

 

 

اگر از هدست و یا هدفون استفاده  در این مرحله ميکروفون خود را انتخاب نمایيد :گام دوم )انتخاب ميکروفون(

 . کليک نمایيد next سپس بر روي مي کنيد ميکروفن مورد نظر را انتخاب کنيد. 

 
 

کليک نمایيد و صدا ی خود را جهت  Record در این مرحله بر روی :گام سوم )ضبط و پخش صوت(

، سامانه صدای خود شما را  Recording Play تست ضبط نموده، در انتها صدای خود را با کليک بر روی

 پخش خواهد نمود
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در حال پخش  جلسهتمامي صوت هایي که در محيط  Test Silence با کليک بر روي :گام آخر)تست سکوت(

 .مي باشد قطع مي گردد
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 :نکات

در صورتی که مرحله دوم صوتی را نشنيدید ، اسپيکر خود را با پخش فایل صوتی از داخل رایانه بررسی *

نمایيد و در صورتی که اتصاالت شما از داخل رایانه بررسی گردید و بدون مشکل بود، بطور کامل مرورگر خود 

 .يد و دوباره وارد سامانه شویدرا بسته و آخرین نسخه نرم افزار های مورد نياز را نصب نمای

در صورتی که در مرحله چهارم صوت شما ضبط و یا پخش نشد ، اتصاالت خود را بررسی نمایيد و از برنامه *

 .های داخلی ویندوز ميکروفون خود را تست نمایيد

در ادوبی کانکت ، صدا حالت روبوتيک پيدا می کند یا بسيار تغيير  Meetingگاهی در هنگام برگزاری یک 

غير فعال کنيد. به  Meetingرا در  Use Enhanced Audioمی کند. در این وضعيت ، بایستی ویژگی 

 این منظور مراحل زیر را دنبال نمایيد :

 : را برگزینيد Preferencesگزینه  Meetingشوید. سپس از منوی  Meetingابتدا به عنوان هاست وارد 

 

 را بردارید. Use Enhanced Audioاکنون ميکروفن را از سمت چپ انتخاب و تيک گزینه 
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 ساير امکانات سامانه ادوب کانکت برای کاربران  2.8.5

 

مشاهده مى نمایيد ، که محيط کالس شامل  طبق تصویر باال بعد از ورود به کالس آنالین ، محيط کالس را

 :بخش های زیر ميباشد

 شرکت کنندگانAttendees 

 وار ابزارن 

  اشتراک گذاریShare)در صورت ارائه ( 

 (گفتگوی متنیchat) 
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 .پردازیم و در انتها مابقی تنظيمات توضيح داده خواهد شدکه به ترتيب به توضيح بخش های این کالس می

 

 Attendees کنندگانپنجره شرکت 

 شامل ليست شرکت کنندگان که تعداد افراد حاضر در کالس و اسامی آنان را نشان می دهد

 

 

 تغییر وضعیت در کالس

امکانات نوار ابزار این بخش تحت عنوان اجازه گرفتن و شما نظرخواهی شود می توانيد از از در صورتی که 

گزینه وجود دارد که در واقع تغييری در وضعيت فرد حاضر در در این بخش چندین .نمایش وضعيت بيان شد

 .کالس ایجاد می کند
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 . از مدیر درخواست صحبت در کالس را داشته باشند Raise Hand کنندگان ميتوانند با انتخاب گزینه شرکت

درخواست لت امکان صحبت کردن برای امدیر در صورت تمایل ميتواند درخواست وی را قبول کند در این ح

در صورتی که استاد  . دهنده فعال ميشود و وی در صورت داشتن امکانات ميتواند از این ویژگی بهره گيرد

و و با کليک بر روی عالمت ميکروفن سبز شده شود درس به شما اجازه صحبت بدهد، ميکروفن شما فعال می

کروفن آن را غير فعال کنيد تا نویز توانيد صحبت کنيد. پس از اتمام صحبت با کليک برروی عالمت ميمی

 ایجاد نشود.

همچنين استاد ممکن است در کالس بخواهد یک نظرسنجی داشته باشد که در این نظرسنجی بتواند بسيار 

سریع نظر شرکت کنندگان را مبنی بر موافقت یا مخالفت بداند وی ميتواند این سوال را با صحبت کردن یا 

 Disagree یا Agree وافقت یا مخالفت یا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعيتچت مطرح کند و دانشجویان م

توانند نظر خود را از  همگی می اعالم کنند کليه افراد)مدیر، ارائه دهنده و شرکت کننده (  away step   یا

به کليه  view status Attended و نتيجه نظر تمام افراد در بخش نمایش وضعيت طریق این منو ثبت نمایند

 .نمایش داده ميشود کاربران و حاضران در کالس

 Chatپنجره گفتگوی متني

این پنجره جهت گفتگو متنی بصورت عمومی و خصوصی بين کاربران اعم از مدیران ، اساتيد و کاربران می 

، سپس باشد. جهت استفاده از این امکان اشاره گر موس را بر روی کادر مشخص شده قرار داده کليک کنيد 

 را بزینيد Enter متن دلخواه خود را تایپ و دکمه
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 جهت استفاده از چت خصوصی روی نام کاربر مورد نظر رفته و در خواست چت خصوصی دهيد

 ( زیر ) مانند شکل

 

کليک  Everyone جهت بازگرداندن به حالت گفتگوی متنی عمومی در پنجره گفتگوی متنی بر روی سربرگ

 .شود

 

 از وب کم، میکروفن و صفحه نمایش به دانشجویان استفاده  

را به دانشجویان واگذار می کنند یا سوالی صوتی داشته باشند  presentدر برخی موارد الزم است استاد درس 

که استاد می تواند به راحتی با کليک بر روی نام دانشجو هر گونه دسترسی را به وی اعطا نموده و تا هر لحظه 

در اختيار وی می باشد. اگر به دانشجویان دسترسی داده شود نوار ابزار مربوطه برای دانشجویان  که نياز باشد

 فعال می گردد.
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استاد و یا مدیر کالس مطالب ميتواند مورد نياز در کالس را برای شرکت :  (shareپنجره اشتراک گذاری  )

این  . ميتوانند فایلها اشتراک شده را مشاهده نمایندکنندگان به اشتراک بگذارد و کليه شرکت کنندگان تنها 

موارد اشتراک شده ميتواند مستندات یا صفحه یا و نمایش تخته سفيد باشد اشتراک صفحه نمایش معموال 

 جهت نمایش نرم افزار و ... به کار ميرود

وزش سنتی در نظر مستندات ميتواند جزوه و ... و باشد تخته سفيد جهت درج متن روی تخته و سيستم آم

 .گرفته شده است

 

  در تمامی موارد گفته شده شرکت کننده دخالتی ندارد و صرفا اطالعات اشتراکی را مشاهده ميکند

 BigBlueButton از طريقورود به کالس  2.9

نيز وجود  BigBlueButtonدر کانال ارتباطی معاونين آموزشی یک ویدئوی آموزشی برای پيوستن به کالسهای 

 توانيد آن را مشاهده کنيد.دارد که می
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 وارد کالس شوید (BigBluButtonاگر استاد محترم به دانشجویان اعالم کند از طریق )

 

لينک کالس زنده دوم را انتخاب نموده و با کليک بر روی لينک کالس پيوستن به جلسه را انتخاب نمایيد 

نياز به نصب نرم افزار خاصی   BigBluButtonس آنالین دوم از طریق توجه داشته باشيد برای ورود به کال

 باشد فقط بایستی مرورگرهای موبایل و یا سيستم شما به روزرسانی شده باشد.نمی

 پنجره زیر را مشاهده می نمایيدبعد از پيوستن به جلسه 

 

 

ابتدا باید استاد درس وارد کالس برای فعال شدن دکمه پيوستن به جلسه همانطور که مشاهده می نمایيد 

 درس وارد نشده منتظر بمانيد. شود پس تا زمانی که استاد

 

 شود.پيوستن به جلسه برای شما فعال می درس وارد کالس شدبعد از اینکه استاد 
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در قسمت پيوستن به جلسه را کليک نمایيد به محض ورود شما به جلسه  از شما سوال می شود )تصویر 

در غير اینصورت و یا  کليک نمایيدميکروفن  روی  در کالس صحبت کنيد( که چنانچه مایل هستيد تا پایين

 در صورتی که دستگاه شما ميکروفن ندارد، تنها شنونده را انتخاب کنيد.

 

پس از ورود به )  اگر تمایل داشته باشيد در کالس صحبت نمایيد بهتر است عالمت ميکروفن را فعال نمایيد

 ميکروفن را در حالت سکوت قرار دهيد( و در غير اینصورت عالمت تنها شنونده را انتخاب نمایيد س سریعاکال

تست اکوی صدا بدهيد. . بعد از انتخاب ميکروفن طبق تصویر زیر در صورت لزوم ميکروفن خود را فعال کنيد

یا با کيفيت خوب دریافت  شنوید وبایستی صحبت کنيد تا صدای خود را بشنوید اگر صدای خود را نمی

و خير را انتخاب کنيد. اما اگر صدای خود را به درستی دریافت  بایستی صدای خود را بررسی نمایيد کنيد.نمی

 کنيد بله را بزنيد.و وارد محيط کالس شوید.می



 

 الکترونیکی دانشگاه  سیستان و بلوچستانهای آموزش یادگیری راهنمای کاربری سامانه
 

 مرکز آموزشهای الکترونيک

 

64 

 

 

)ورودی  و ميکروفن شویدوارد صفحه تغيير تنظيمات صدا مطابق شکل زیر میخير پس از زدن بر روی دکمه  

 و اسپيکر )منبع خروجی صدا( را انتخاب نمایيد و مجددا تالش  نمایيد )تالش مجدد( صدا(

 

 

 

 

 

 

 شوید.بعد از زدن بر روی تالش مجدد، مجدد وارد پنجره بررسی اکوی صدا می

 بعد از تنظيمات صدا به صفحه کالس درس خود وارد می شوید تنظيمات تصویر نيز به همين صورت است

 

نمایيد ، که محيط کالس شامل مشاهده مى طبق تصویر پایين ، محيط کالس را زندهد از ورود به کالس بع

 :باشدهای زیر میبخش

  دهدیادداشت های اشتراکی و کاربران را نشان می –گفتگوی عمومی 
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 با استاد محترم و دیگر کاربران امکان چت متنی می باشدگفتگوی عمومي در قسمت 

جهت گفتگو متنی بصورت عمومی و خصوصی بين کاربران اعم از مدیران ، اساتيد و کاربران می  این پنجره

گر موس را بر روی کادر مشخص شده قرار داده کليک کنيد ، سپس باشد. جهت استفاده از این امکان اشاره

 را بزینيد Enter  متن دلخواه خود را تایپ و دکمه

  

  در صورت فعالسازی استاد درس یادداشتهای اشتراکيدر قسمت 
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نيز هم اساتيد محترم و هم دانشجویان می توانند مطالب خود را به اشتراک بگذارند در پایان نيز مطالب به  

 به صورت فایل جدا ذخيره نمایيد اشتراک گذاشته شده را

 

  ویر زیر)نمایش نيز تعداد دانشجویان حاضر در کالس و نيز با کليک بر روی آن تص کاربراندر قسمت

 توانيد وضعيت خود را اعالم کنيد.باکليک بر روی نام خود می کنيدوضعيت( را مشاهده می

 

از  امکانات نوار ابزار این بخش تحت عنوان اجازه گرفتنتوانيد از شما نظرخواهی شود میاز در صورتی که 

در کالس ایجاد می  شمادر این بخش چندین گزینه وجود دارد که در واقع تغييری در وضعيت .و ..د استا

 در صورتی که بخواهيد مطلبی را پاسخ دهيد بایستی در محيط چت تایپ و ارسال کنيد..کند

ب کنندگان ميتوانند با انتخا شرکتاگر استاد درس محترم ميکروفن شرکت کنندگان  را غير فعال نموده باشد 

  باشند درخواست صحبت در کالس را داشته استاد محترم درساز   گزینه

لت امکان صحبت کردن برای ادر صورت تمایل ميتواند درخواست وی را قبول کند در این ح استد درس

توانيد میو با کليک بر روی عالمت ميکروفن شود ميکروفن شما فعال می .درخواست دهنده فعال ميشود

 پس از اتمام صحبت با کليک برروی عالمت ميکروفن آن را غير فعال کنيد تا نویز ایجاد نشود.صحبت کنيد. 

همچنين استاد ممکن است در کالس بخواهد یک نظرسنجی داشته باشد که در این نظرسنجی بتواند بسيار 
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صحبت کردن یا  کنندگان را مبنی بر موافقت یا مخالفت بداند وی ميتواند این سوال را باسریع نظر شرکت

 شاد،تحسين و....  چت مطرح کند و دانشجویان موافقت یا مخالفت یا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعيت

توانند نظر خود را از طریق این منو ثبت همگی می اعالم کنند کليه افراد)مدیر، ارائه دهنده و شرکت کننده (

تاد این امکان را برای شما قابل دسترس می نماید اس  هم چنين اگر شما مطلبی را ارائه دهيد نمایند

را کليک نمایيد فایل خود را بارگذاری  همانطور که در تصویر مشاهده می نمایيد بایستی عالمت 

 نمایيد.

زدن دکمه اتمام جلسه، شما از صفحه کالس خارج  بعد از اینکه کالس درس به پایان رسيد  استاد درس با

 شویدمی

 

 BIG BLUE Buttonات ضبط شده از طريق مشاهده جلس 2.9.1

ای که از طریق لينک کالس زنده دوم برگزار شده است بر روی لينک کالس برای مشاهده جلسات ضبط شده

کنيد. البته ليست جلسات ضبط شده قبلی را مشاهده میدر قسمت جلسات ضبط شده زنده دوم کليک کنيد 

ه مدت زمان کالس باید منتظر بمانيد تا لينک جلسه ضبط به انداز اگر ضبط کالس تازه متوقف شده است

شوید کليک کنيد و به صفحه دیگری هدایت میpresentationسپس بر روی  شده در آرشيو جلسات قرار گيرد.

 کنيد.جلسه ضبط شده را مشاهده می playکه با زدن بر روی دکمه 
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وی قسمت سمت راست باال که تصویر وب کم استاد در صورتی که بخواهيد محتوای جلسه را دانلود کنيد بر ر

که شامل تصویر  MP4را کليک کنيد بدین تریب یک فایل ویدئویی  save video asاست کليک راست کنيد و 

 توانيد دانلود کنيد.وی کم استاد و صدای استاد است را می

 : سواالت متداول 3
 بشوم ؟  Lmsنمی توانم وارد سامانه  -1

شماره دانشجویی و رمز ورود کد ملی می باشد که به محض ورود باید آن را تغيير کد کاربری شما 

دهيد و حتماً به خاطر بسپارید در صورتی که رمز ورود خود را فراموش کرده باشيد و اشتباه وارد 

کز شوید که باید از طریق راه های ارتباطی با همکاران ما در مرنمایيد با اخطار ورود نامعتبر مواجه می

 ارتباط برقرار کنيد.جهت تغيير پسورد 

 

 اما درس در سامانه برای من نمایش داده نمی شود؟ ام من درس را اخذ کرده -2

این اشکال زمانی رخ می دهد که دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد نموده است و تا زمانی 

 کشد.روز طول می 3الی  2رد شود که اطالعات از سامانه گلستان به سامانه یادگيری الکترونيکی وا

 

 توانم وارد سامانه شوم؟دانشجوی کميسيونی یا دارای سنوات هستم نمی -3

 اعالم گردد. مرکز آموزش الکترونيکیشما باید با گروه خود در ارتباط باشيد تا اسامی شما به 

 

 مواجه می شوم؟  Not Authorizedدر هنکام مشاهده کالس ضبط شده با خطای  -4

اید برای رفع این مشکل یک بار پيوستن به احتمال زیاد شما تاکنون وارد کالس بر خط نشدهبه 

 کالس را بزنيد سپس جلسات ضبط شده را مشاهده نمایيد.

 

 ام ولی نمی توانم امتحان بدهم؟با برنامه مودل وارد سامانه یادگيری شده -5

ید با برنامه مودل نمی توانيد در آزمون برای شرکت در آزمون باید از طریق مرورگر وارد سامانه شو

و باید زمان امتحان فرا برسد تا دکمه شرکت در آزمون را مشاهده کنيد. یا باید صفحه  شرکت نمایيد.

کنيد و یا برگردید به صفحه درس و در زمان آزمون بر روی آزمون کليک کنيد. به طور  refreshرا 

 شود.نمی refreshخودکار صفحه 

 

 شود؟قطع و وصل میدرس صدای استاد در کالس  -6
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کنند کيفيت ارتباطی استاد درس ضعيف است اگر همه همکالسهای شما صدا را خوب دریافت نمی

کنند و با قطعی همراه است کيفيت اینترنت ولی اگر برخی از دانشجویان صدا را خوب دریافت نمی

 دانشجو ضعيف است.

 

 ميکروفن دارد اما نميتوانم صحبت کنم؟در کالس درس با اینکه سيستم من  -7

اید. از درست بودن ميکروفن خود مطمئن شوید. بررسی کنيد که ميکروفن صحيحی را انتخاب کرده

در هنگام کالس درس ميکروفن شما توسط نرم افزار دیگری مورد استفاده قرار نگرفته است و اطمينان 

 صورت نياز از یک مرورگر دیگر امتحان کنيد. حاصل کنيد که مرورگرتان بروزرسانی شده است و در

 

 توانم دانلود کنم؟اند را نمیفایلهای که اساتيد قرار داده -8

ای است که به صورت توانند دانلود کنند تنظيمات فایل به گونهاگر سایر همکالسيهای شما هم نمی

و این تنظيم از سوی  توانيد آن را مشاهده کنيد و قابل دانلود نيستجاسازی شده در مرورگر می

توانيد شاید حافظه دستگاه شما پر شده توانند و شما نمیاستاد درس انجام شده است. اگر سایرین می

 است و نياز است تا فایلهای قبلی را پاک نمایيد.

 

 با استاد درس چگونه ارتباط برقرار کنم؟ -9

از قسمت  باشدیادگيری الکترونيکی مییکی از راه های ارتباط با اساتيد از طریق پيام در سامانه 

توان  میو راه دیگر   سپس ارسال پيام را بزنيدکليک کنيد و  کنندگان درس بر روی نام استاد شرکت

آدرس  با مراجعه به سایت دانشگاه سيستان و بلوچستان و مراجعه به گروه آموزشی شماره تماس و

 شاهده نمایيد.ایميل ایشان را م

 از چه تاریخی می باشد؟شروع کالس ها  -10

 به اطالعيه های داخل سایت دانشگاه مراجعه نموده یا با کارشناس آموزشی تماس حاصل فرمایيد.

 

 وارد درس شده ام چند جلسه ضبط شده از قبل در درس موجود می باشد؟ -11

رک مشت برخی از دروسو درشهریور ماه بوده است  22با توجه به اینکه شروع ترم تحصيلی از تاریخ 

ثبت نام داشته است کالس ها برگزار گردیده است  که در آنها دانشجو با دانشجویان ورودی های قبل 

را مشاهده  محتواهای آموزشی قرار گرفته در صفحه درسهای ضبط شده قبلی و و شما بایستی کالس

 برقرار نمایيد. و مطالعه نمایيد. جهت اطالع بيشتر می توانيد با استاد درس یا گروه آموزشی ارتباط

 

 آیا حضور در کالس های برخط الزامی می باشد؟ -12
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  1399-1400مطابق با شيوه نامه حضور و غياب و ارزیابی دانشجویان در ترم اول سال تحصيلی 

 حضور دانشجویان درتمامی جلسات بر خط الزامی است.

 

 

 

 


