
 به نام خدا

 ورود به سامانه (1

 برای استفاده از سامانه آموزش مجازی موسسه آموزش عالی سلمان وارد لینک زیر شوید

www.lms.usm.ir 

 نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

 به پرتال پویا موسسه سلمان است()نام کاربری و رمز عبور شما همان نام کاربری و رمز عبور ورود 

 

 

شود در قست نمای کلی درس میتوانید درسهایی که رمیگیرید که به آن میزکار گفته می پس از ورود به سامانه در صفحه ای قرا

 در ترم جاری دارید را مشاهده کنید.

 

http://www.lms.usm.ir/


ت راست صفحه بر روی آخرین آیکون که یک راه دیگر برای مشاهده درسهای خود این است که از نوار ابزار مشکی رنگ در سم

 به شکل کاله فارغ التحصیلی است نشانگر ماوس را نگه دارید تا وارد درس شوید.

 

 ورود به کالس آنالین (2

 بر روی درسی که میخواهید وارد آن شوید کلیک کرده و سپس ورود به کالس آنالین را انتخاب نموده ت

 



کلیک کنید.سپس بر روی دکمه پیوستن به کالس 

 

کنید تا کالس آنالین در نرم افزار را انتخاب   Open in Applicationگزینه درصورتی که سپس از پنجره ای که باز میشود  

 کرده اید باز شود. و نصب ادوبی که قبال دانلود

 

 (دیدن کالس های ضبط شده قبلی3

 را کلیک کنید . Recordingsقسمت  لینکهای کالس آنالینبرای دیدن کالس هایی که قبال ضبط کرده اید در صفحه ورود به 

 



 (تغییر قالب درس4

در صفحه درس و از قسمت عالمت چرخ دنده میتوانید بر روی پیکربندی درس کلیک کنید و از قسمت قالب درس 

 . و درانتهای صفحه برروی دکمه ذخیره و نمایش کلیک کنید  میتوانید  قالب درس را به قالب هفتگی تغییر دهید

 

 

 مشاهده کالس و فعالیت های آن از دید دانشجویان (5

برای اینکه کالس و فعالیت های آن را از دید دانشجویان مشاهده کنید از قسمت سمت چپ باالی صفحه برروی عالمت فلش 

کوچک کنار اسمتان کلیک کرده و تغییر نقش به ... را انتخاب کنید ، در صفحه ای که باز میشود نقش شاگرد را انتخاب کرده و 

االی صفحه برروی عالمت فلش کوچک کنار اسمتان کلیک کرده و بازگشت به نقش پس از مشاهده دوباره از قسمت سمت چپ ب

 عادی را انتخاب نمایید.

 



 ( فعالیت ها6

 قرار ویرایش حالت در صفحه تا نموده کلیک درسی ی صفحه باالی چپ سمت در ویرایش شروع ی دکمه روی ابتدا

 می اضافه "درس به فعالیت یا منابع افزودن" ی گزینه یک درس زمانبندی های بالک تمامی در حالت این در, بگیرد

 . شود می مشاهده درس به افزودن قابل فعالیتهای تمامی که شده باز ای پنجره گزینه این روی کلیک با, شود

 
 

 
 

 انواع  فعالیتهایی که استاد مجاز به ایجاد آنها است :

 : آزمون

جواب، عددی و ای، جورکردنی، کوتاههایی از انواع چند گزینههایی متشکل از سؤالتعیین آزمونماژول آزمون اساتید را قادر به طراحی و  

 طورها بههم بریزد یا اینکه سوالهای آزمون بهتواند اجازه دهد که بتوان چند بار در آزمون شرکت کرد و ترتیب سوالاستاد می .کندغیره می

 .توان برای شرکت در آزمون محدودیت زمانی هم تعیین کردمیتصادفی از یک بانک سوال انتخاب شوند. 

 .شودهای تشریحی( و این نمره در دفتر نمره ثبت میاستثنای سوالشود )بههر بار شرکت در آزمون به طور خودکار نمره داده می

دان نمایش داده شوند یا اینکه هر کدام از این های صحیح به شاگرها، بازخوردها و پاسخزمانی راهنماییتواند انتخاب کند که چهاستاد می

 .موارد نمایش داده شوند یا خیر

 توان در موارد زیر استفاده کردها میاز آزمون

 عنوان امتحان درسیبه 



 عنوان یک آزمون کوچک در انتهای یک موضوع درسیبه 

 های گذشتههای امتحانعنوان امتحان آزمایشی با استفاده از سوالبه 

  عملکرد ٔ  ارائه بازخورد سریع دربارهبرای 

 برای خودآزمایی 

 

  : انتخاب

 .دهد که یک سوال بپرسند و چند پاسخ ممکن برای آن فراهم کنندماژول فعالیت انتخاب، به اساتید این امکان را می

 توان پس از اینکه شاگردان به سوال پاسخ دادند یا پس از یک تاریخ معین منتشر کرد یا اینکه تصمیم به عدم انتشار آنها نتایج انتخاب را می

 .تواند شامل نام شاگردان باشد یا اینکه به نحوی منتشر شود که هویت شاگردان ناشناس بماندرفت. نتایج منتشر شده میگ

 تواند در موارد زیر استفاده شودب مییک فعالیت انتخا

 یک نظرسنجی سریع برای برانگیختن تفکر در مورد یک موضوع 

 برای سنجش سریع میزان متوجه شدن شاگردان 

 ها )مثال شاگردان بتوانند نظر دهند که درس به کدام مسیر برود(برای دخیل کردن شاگردان در تصمیم گیری 

 

 :بازخورد

هایی از انواع مختلف )شامل توانند یک پرسشنامه سفارشی بسازند تا با استفاده از سوالفعالیت بازخورد اساتید میبا استفاده از ماژول  

 .آوری کنندکنندگان را جمعای، بله/خیر یا متنی( بازخورد شرکتچندگزینه

 ادهد نمایش اساتید به تنها یا کنندگانشرکت ٔ  توانند به همهتوانند در صورت تمایل ناشناس باشند. نتایج هم میشده میهای دادهپاسخ

 .اند هم کامل شوندتوانند توسط کاربرانی که وارد سایت نشدهباشند می سایت اول ٔ  صفحه در که بازخوردی هایفعالیت. شوند

 توان برای موارد زیر استفاده کردهای بازخورد میاز فعالیت

 کنندگان آتیدرس برای شرکتمنظور بهبود محتوای برای ارزیابی دروس، به 

 نام کنندهای درسی، رویدادها، ... ثبتکنندگان بتوانند برای ماژولبرای اینکه شرکت 

 های موجود، قوانین مدرسه، برای نظرسنجی از بازدیدکنندگان درباره درس... 

 به این صورت که شاگردان بتوانند های مربوط به شکایت از تحت تبعیض واقع شدن یا مورد تمسخر قرار گرفتن برای نظرسنجی

 طور ناشناس وقایع را گزارش دهندبه

 



 :بانک اطالعاتی

توانند بانکی از اطالعات ثبت شده )رکوردهای اطالعاتی( را ایجاد و نگهداری و در میان با استفاده از ماژول فعالیت پایگاه داده، افراد می

توانند از شود. این فیلدها میای از فیلدها تعریف میعنوان مجموعهاطالعات توسط استاد بههای آن جستجو کنند. قالب و ساختار این داده

 .های ارسال شده باشندهای اینترنتی، عکس و فایلهای رادیویی، منوهای باز شونده، کادرهای متنی، آدرسهای قابل انتخاب، دکمهنوع مربع

های بانک اطالعاتی قابل شوند یا در حال ویرایش هستند، همه توسط قالبند، مشاهده میاچیدمان ظاهری اطالعات در زمانی که لیست شده

ند توانها به اشتراک گذاشته شوند. همچنین اساتید میهای آماده بین درستوانند به صورت مجموعههای اطالعاتی میتنظیم هستند. بانک

 .د کنندهای بانک اطالعاتی را به فایل صادر و از فایل وارداده

های موجود در بانک اطالعاتی در جایی از درس به کار رفته اگر فیلتر پیونددهی خودکار بانک اطالعاتی فعال باشد، هرگاه که کلمات یا عبارت

 .ها به طور خودکار به رکورد مربوطه در بانک اطالعاتی پیوند خواهند شدباشند، آن کلمات یا عبارت

توانند توسط استاد یا شاگردان مورد اطالعات موجود در بانک را فعال کند. همچنین اطالعات موجود در بانک میتواند نظر دادن در استاد می

آوری شوند تا یک نمره نهایی را تشکیل دهند که در دفتر توانند جمع)ارزشیابی همکالسان از کار یکدیگر( امتیاز دهی شوند. امتیازها می

 .نمره ثبت شود

 تی کاربردهای بسیاری دارند، مانندهای اطالعابانک

 ها، مجالت علمی و غیرهها، نقدهای صورت گرفته در مورد کتابیک مجموعه حاصل از کار مشارکتی شامل پیوندهای وب، کتاب 

 های ساخته شده یا شعرهای نوشته شده توسط شاگردان گاههای گرفته شده، پوسترهای طراحی شده، وببرای نمایش دادن عکس

 هانظور دریافت نظر و نقد سایر همکالسیبه م

 

 :تاالرگفتگو

نندگان کگیرند( را برای شرکتهایی که در طی مدت زمانی طوالنی صورت میزمان )بحثامکان بحث و گفتگوی غیر هم« تاالر گفتگو» فعالیت

 .کندفراهم می

تواند در هر زمانی یک د، مانند یک تاالر معمولی که هر کسی میتوانید آنها را انتخاب کنیانواع مختلفی تاالر گفتگو وجود دارند که می

توانند فقط یک مباحثه در آن شروع کنند؛ یا یک تاالر پرسش و پاسخ که مباحثه جدید در آن شروع کند؛ تاالری که هر کدام از شاگردان می

جازه دهد تواند ان شده توسط سایرین را مشاهده کنند. استاد میشاگردان باید اول خودشان مطلبی را در تاالر بیان کنند تا بتوانند مطالب بیا

یما در های تصویری باشند، مستقهای ضمیمه از نوع فایلهایی را ضمیمه بکنند. اگر فایلکنند فایلکه شاگردان به مطالبی که در تاالر بیان می

 .شوندداخل مطلب بیان شده نمایش داده می

ک تواند مشترتاالرهای گفتگو مشترک شوند تا از مطرح شدن مطالب جدید در تاالر با خبر شوند. استاد میتوانند در شرکت کنندگان می

د، باش شدن را اختیاری یا اجباری کند یا آن را بر روی حالت خودکار قرار دهد و یا اینکه کال مشترک شدن در تاالر را غیر فعال کند. اگر الزم

واند تتا نتوانند بیشتر از تعداد معینی مطلب در یک مدت زمانی مشخص در تاالر بیان کنند؛ این کار میتوان جلوی شاگردان را گرفت می

 .جلوی افراد را بگیرد تا نتوانند بحث را به سلطه خود درآورند

توانند د. امتیازها میتوانند توسط استاد یا شاگردان )ارزشیابی همکالسان از کار یکدیگر( امتیازدهی شونمطالب طرح شده در تاالر می

 .آوری شوند تا یک نمره نهایی را تشکیل دهند که در دفتر نمره ثبت شودجمع



 تاالرهای گفتگو کاربردهای زیادی دارند، مانند

 یک محل اجتماعی برای شاگردان تا با یکدیگر آشنا شوند 

 (که اشتراک در آن اجباری است تاالر اعالنات برای اعالنات درس )با استفاده از یک 

 برای بحث در مورد محتوا یا منابع مطالعاتی درس 

 برای ادامه دادن موضوعی که قبال به صورت حضوری مطرح شده است 

 استفاده از یک تاالر پنهان(های مخصوص اساتید )با برای بحث 

 توانند مشاوره بدهندیک مرکز مشاوره که در آن اساتید و شاگردان می 

 وری های جداگانه و به طاستادی خصوصی )با استفاده از یک تاالر گفتگو با گروه-یک محل پشتیبانی خصوصی برای ارتباط شاگرد

 که یک شاگرد عضو هر گروه باشد(

 :تکلیف

دهد تا وظایفی را بر عهده شاگردان بگذارد، کارهای انجام شده را جمع آوری کند و در تکلیف به یک استاد این امکان را میماژول فعالیت 

 .نهایت نمره و بازخورد خود را در اختیار شاگردان بگذارد

ویل های صوتی و تصویری را تحر، یا کلیپهای گسترده، تصاویتوانند هر گونه محتوای دیجیتالی )فایل( مانند اسناد متنی، صفحهشاگردان می

خواست که پاسخ تکلیف  او از و داد قرار شاگرد اختیار در متنی ویرایشگر یک توانمی( کار این ٔ  دهند. همچنین به جای این کار )یا به عالوه

 و به صورت« دنیای واقعی»ن باید در توان برای یادآوری تکالیفی که شاگردارا مستقیما توسط آن وارد کند. از ماژول تکلیف همچنین می

 .آفالین انجام دهند )مانند کارهای هنری( استفاده کرد که در این صورت نیازی به هیچگونه محتوای دیجیتالی نخواهد بود

ده شده/نمره داهای شامل تکلیف تصحیح توانند بازخوردشان را در قالب نظر بنویسند و یا به صورت فایلهنگام مرور تکالیف، اساتید می

ه از توانند با استفادشده شاگرد، فایل صوتی شامل صحبت ضبط شده استاد در مورد تکلیف تحویل داده شده یا ... ارسال کنند. تکالیف می

های نهایی در دفتر نمره ثبت یک مقیاس عددی یا قراردادی یا یک شیوه نمره دهی پیشرفته مانند یک روبریک نمره دهی شوند. نمره

 .واهند شدخ

 

 :فایل

پذیر باشد، فایل در داخل درس نمایش عنوان یک منبع درسی به درس اضافه کرد. اگر امکانتوان یک فایل را بهبا استفاده از ماژول فایل می

 «فایل». کنند دریافت را فایل توانندمی آنها و شودمی داده نشان شاگردان به فایل دریافت ٔ  داده خواهد شد؛ در غیر این صورت پنجره

 .ای داشته باشدشدهها یا اشیاء فِلَش جاسازیتواند عکسمی HTML ٔ  صفحه یک مثال باشد، کمکی هایفایل شامل تواندمی

 .افزارهای مناسب برای باز کردن فایل را بر روی کامپیوترشان داشته باشندتوجه داشته باشید که شاگردان باید نرم

 ها را کردتوان این استفادهاز فایل می

 های سخنرانی یا درسی که در کالس ارائه شده استگذاشتن یادداشتاشتراکبرای به 

http://lms.usm.ir/mod/forum/view.php?id=7


 عنوان یک منبع درسیسایت کوچک بهبرای شامل کردن یک وب 

 خاص افزارهاینرم ٔ  های اولیهبرای فراهم کردن فایل (فایل مثال .psd  تا شاگردان بتوانند آنها را ویرایش کنند و )برای فتوشاپ

 .ارزیابی تحویل دهند

 

 :پوشه

کردن نیاز به پیمایش در صفحه، چند فایل مرتبط با هم را در داخل یک پوشه نمایش دهند. تواند برای کمبا استفاده از ماژول پوشه اساتید می

 بعدا و ساخت خالی ٔ  یک پوشهتوان شده را بارگذاری کرد و روی سایت از حالت فشرده خارج کرد، یا اینکه می zip ٔ  توان یک پوشهمی

 .کرد اضافه آن به را هاییفایل

 :ها را کردتوان این استفادهاز پوشه می

 های گذشته در قالبهای امتحانی سالای از سؤالهای مربوط به یک موضوع، مثال مجموعهای از فایلبرای مجموعه pdf  یا

 های شاگردانهای تصویری برای استفاده در پروژهای از فایلمجموعه

 کردن پوشه تا تنها توسط اساتید قابل ها برای اساتید درس )با مخفیبرای فراهم کردن یک فضای مشترک قراردادن فایل

 دسترسی باشد(

 

 :پیوند

ن صورت آنالیبهعنوان یک منبع درس اضافه کند. به هر چیزی که دهد تا یک پیوند وب را بهماژول آدرس اینترنتی به استاد این امکان را می

. اشدب سایتوب یک اول ٔ  لزوما نباید حتما صفحه« آدرس اینترنتی»توان پیوند داد؛ بنابراین در دسترس باشد )مانند اسناد یا تصاویر( می

از شده یا بجاسازیوجود دارد؛ مانند « آدرس اینترنتی»های مختلفی برای نمایش حالت. کرد کپی را وب ٔ  صفحه یک اینترنتی آدرس توانمی

 وجود اینترنتی آدرس در( شاگرد نام مانند) اطالعات برخی درج برای هم ایپیشرفته هایحالت نیاز صورت در. جدید ٔ  شدن در یک پنجره

 .ردهای اینترنتی را به هر نوع منبع یا فعالیت دیگری هم اضافه کتوان آدرستوجه کنید که با استفاده از ویرایشگر متنی می .دارد

 

 :چت متنی

 .کندزمان را برای شرکت کنندگان فراهم میماژول فعالیت چت امکان داشتن یک بحث و گفتگوی متنی هم

تواند هر روز یا هر هفته در زمان معینی تکرار رسد یا اینکه میشود و به پایان میتواند فعالیتی باشد که در زمان خاصی انجام میچت می

ای در دسترس قرار داده شوند که توسط همه یا فقط کسانی که مجوز دیدن جلسات توانند به گونهشوند و میمیشود. جلسات چت ذخیره 

 .ذخیره شده چت را دارند قابل مشاهده باشند

 ها به خصوص در مواقعی که گروه چت کننده قادر به مالقات حضوری نباشند مفید هستند. مواقعی مانندچت

 اند تا بتوانند تجربیاتشان را با کسانی که های غیر حضوری شرکت کردهشاگردانی که در دوره برگذاری جلسات منظم بین

 های مختلفی هستند به اشتراک بگذارنددرسشان هستند ولی در محلهم



 اش را جبران کندشاگردی که به طور موقت امکان حضور در کالس را نداشته است با استاد خود چت کند تا دروس عقب مانده 

  شاگردانی که در خارج از محیط آموزشی در حال کارآموزی هستند دور هم جمع شوند تا در مورد تجربیاتشان با یکدیگر و با

 استادشان گفتگو کنند

 تر عصرها در خانه از چت به عنوان یک آشنایی کنترل شده )تحت نظارت( به دنیای شبکه اجتماعی استفاده کنندکودکان کم سن 

  و پاسخ با یک سخنران مهمان در محلی دیگریک جلسه پرسش 

 کنندهایی را مطرح میجلسات آمادگی برای امتحان که در آنها استاد یا سایر شاگردان نمونه سوال 

 

 ( گروه بندی کاربران7

 کلیک نمایید. "بیشتر..."در صفحه اصلی درس ابتدا  عالمت چرخ دنده و سپس بر روی کلمه 

  کاربران و سپس گروه ها کلیک نمایید.در صفحه باز شده بررروی 

 

 در صفحه ای که یاز میشود باتوجه با نیاز خود دانشجویان را گروه بندی کنید.


