« به نام خدا »

راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری

نسخه اساتید
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 ورود به سیستم
برای ورود به سیستم آموزش الکترونیکی از لینک زیر استفاده کنید:
http://lms.aut.ac.ir/VCS

در صفحه ورود به سیستم نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید و وارد پرتال خود شوید.

 معرفی بخشهای مختلف پرتال
شمای کلی پرتال شما بعد از ورود به سیستم مدیریت یادگیری در شکل زیر نمایش داده شده است.
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بخش  : 1لیست دروس
لیست دروسی که در این ترم ارائه میکنید در این قسمت آورده شده است که با انتخاب هر یک ،وارد آن درس میشوید و
جزییات آن قابل مشاهده خواهد بود  .توضیحات آن در بخشهای بعد آورده خواهد شد.

بخش : 2خبر جدید
از این گزینه هنگامی که میخواهید خبر یا اطالعیه جدیدی را به اطالع دانشجویان درس خود برسانیداستفاده نمایید.با انتخاب
این گزینه پنجره ای به صورتی که در زیر مشاهده میکنید باز خواهد شد که شامل:
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 : 1عنوان خبر مربوطه ذکر شود .
 : 2متن خبر خود را در این قسمت وارد کنید .
: 3وضعیت نمایش خبر را بر اساس عنوان یا گروه بندی درس برای مشاهده دانشجویان مشخص کنید .
سپس با انتخاب گزینه ارسال  ،خبر شما برای آن گروه دانشجویانی که تعیین کرده اید قابل مشاهده است .

بخش: 3نام کاربری

در این قسمت نام کاربری شما قابل مشاهده خواهد بود.

بخش 4خروج :
برای خروج از پرتال از این گزینه استفاده نمایید .

 جزئیات هر درس
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شما در پرتال خود می توانید در قسمت لیست دروس ابتدا با انتخاب ترم مورد نظر لیست درسهای خود را مشاهده کنید و با باز
کردن هر درس لیست گزینههای مربوط به آن درس مانند شکل زیربرای شما به نمایش درخواهد آمد .در زیر به توضیح هر بخش
خواهیم پرداخت .

 بخش  : 1محتوای کالس
محتوای کالس  ،شامل  3قسمت  :محتوا  ،محتوای بر خط و کالسهای ذخیره شده میباشد:
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الف ) محتوا :
فایلها و مطالبی که برای استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است را میتوان در این قسمت افزود  .با انتخاب گزینه افزودن
فایل در پنجره باز شده از گزینه(

 ) Add Fileفایل خود را انتخاب و سپس گزینه ( )

Upload fileرا زده تا فایل شما

در لیستمحتواقرار گیرد  .در صورتی که در ستون  onlineبرای فایلی تیک خورده باشد فایل مورد نظر جهت استفاده در کالس
آنالین به فرمت مورد نیاز تبدیل خواهد شد.
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ب) محتوای برخط (: )online
(در حال حاضر این قسمت از پرتال فعال نمیباشد).

 نکته :
 آپلود کردن و تبدیل فایلبه حدود  5دقیقه زمان نیاز دارد .
 نه در مسیر فایل و نه در نام فایل مورد نظر  ،نباید کاراکتری به زبان فارسی به کار برده شود .
 حجم فایل باید در حدود  2mbو با فرمت های  word ،pdfویا pptباشد.

ج) کالسهای ذخیره شده :
برای مشاهده کالسهای ذخیره شده نرم افزار های زیر باید بهترتیب نصب شوند.
 -1نرم افزار :Adobe Air
http://lms.aut.ac.ir/software/air_windows.exe

 -2نرم افزار :VCDesktop
http://lms.aut.ac.ir/software/VCDesktop.exe

کالسهای ذخیره شده با پسوند  .vcذخیره میشوند و تنها با نرم افزار  VCDesktoPقابل مشاهده هستند .در صورتی که پس از
دانلود کالس ذخیره شده فایلها را با پسوند  .zipیا  .rarدر سیستم خود مشاهده میکنید میتوانید بر روی فایل مورد نظر کلیک
راست کرده و با انتخاب گزینه  renameو با تغییر پسوند فایل به  .vcفایل را به درستی مشاهده کرده و با نرم افزار VCDesktop

باز نمایید.
در صورتی که پسوند فایلهای خود را نمیبینید باید به  control panel/folder optionsرفته و در سربرگ  viewتیک مربوط به
گزینه  hide extensions for known file typesرا حذف کنید تا پسوند فایلهای شما نمایش داده شود.
در صورتی که تنها به صدای کالس ذخیره شده خود نیاز دارید میتوانید با تغییر پسوند  .vcدر نام فایل به  .zipفایل کالس
ذخیره شده را به شکل یک فایل  ZIPمشاهده کنید و با  extractکردن آن فایل را باز کرده و در پوشه  mediaفایل صوتی کالس
ذخیره شده را ببینید.

 بخش  : 2انجمن گفتگو
محلی است برای بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات درسی.در زیر به نحوه ایجاد و ویرایشانجمن گفتگو میپردازیم .
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 -1ایجاد موضوع جدید:
برای ایجاد انجمن جدید از این قسمت استفاده میشود به این صورت که با کلیک روی این گزینه پنجره به شکل زیر باز شده که
با پر کردن قسمت عنوان و توضیحات  ،آن موضوع را ایجاد کرده تا دانشجویان بتوانند از این موضوع استفاده و نظرات خود را بیان
کنند .

 -2بستن موضوع :
برای حذف هر موضوع از انجمن گفتگو از این قسمت استفاده میشود .
 -3ویرایش موضوع :
برای تغییر عنوان و یا توضیحات موضوع مشخص شده از این قسمت استفاده میشود .

 بخش  : 3تمرین
شما میتوانید برای درس مورد نظر خود تمرین اخذ کرده تا دانشجویان بتوانند به آن جواب دهند.به نحوه اضافه
کردن تمرین جدید در زیر اشاره خواهد شد.
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تمرین جدید :
با انتخا ب این گزینه پنجره ای شبیه پنجره زیر با عنوان تمرین جدید باز خواهد شد که شامل :
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-

عنوان تمرین  :عنوان تمرین ذکر شود .

-

موعد تحویل  :حداکثر زمان جواب دادن تمرین توسط دانشجو را تعیین میکنید که حتماً برای این کار باید از تقویم
جلوی گزینه" موعد تحویل " استفاده کرد.

-

انتخاب فایل پیوست  :فایل تمرین مورد نظر خود را از این گزینه  ،انتخاب کرده و سپس بر روی بارگذاری کلیک کرده تا
تمرین شما در پرتال ثبت و ذخیره شود .

-

امکان مشاهده توسط دانشجویان  :این گزینه هنگامی که انتخاب شده باشد تمرین فعال بوده و دانشجو میتواند تمرین
مورد نظر را در پرتال خود داشته باشد و به آن جواب دهد در غیر این صورت تمرین غیر فعال بوده و در لیست تمرینهای
درس دیده نخواهد شد  .الزم به ذکر است که این گزینه در مواردی استفاه خواهد شد که شما چند تمرین را در یک
زمان (مثالً اول ترم) بارگذاری کرده و بخواهید تمرینها را در طول ترم و یا در زمانهای مشخص برای دانشجویانفعال
کنید  ،با انتخاب این گزینه تمرینبرای دانشجو قابل مشاهده خواهد شد.

-

امکان تغییر  :با انتخاب این گزینه امکان تغییر و ویرایش جواب تمرین را برای دانشجو فراهم میسازید ،بدین معنا که
پس از یک بار جواب دادن امکان تغییر و تصحیح جواب را داشته باشد یا نه .

 بخش  : 4جلسات کالس
تاریخ و زمان برگزاری جلسات کالس درس مورد نظر با وضعیت جلسات مشخص شده است.
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گزینه ی لغو جلسه :
در نمایش جلسات کالس گزینه ای به نام لغو جلسه وجود دارد که:
لغو جلسه برای کالس عادی :در کالسهای عادی با انتخاب این گزینه جلسه مربوطه لغو خواهد شد ولی همچنان در
لیست جلسات کالس باقی خواهد ماند.لغو این جلسه به معنی این است که این جلسه برگزار نخواهد شد و در همین
حال خبر لغو آن به صورت اتوماتیک برای دانشجویان آن درس فرستاده خواهد شد و می توانند با ورود به پرتال خود
خبر موصوف را مشاهده کنند.
لغو جلسه در کالس جبرانی :با انتخاب این گزینه کالس جبرانی که از قبل توسط خود استاد تعریف شده حذف شده و
دیگر درلیست جلسات کالس قابل مشاهده نخواهد بود .

 بخش  : 5حضور و غیاب
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حضور و غیاب دانشجویان به طور خودکار با ورود دانشجو به کالس توسط سیستم انجام میپذیرد و استاد هیچ
نقشی در آن ندارد که در این بخش قابل مشاهده میباشد.همچنین این لیست را میتوان در قالب یک فایل
 excelاز سیستم دانلود نمود.

 بخش  : 6تعریف کالس جبرانی
در مواردی که مایل به تشکیل کالس جبرانی هستید و یا در حین کالس عادی خود به هر طریقی از کالس بیرون آمدید و دیگر
گزینه ورود به کالس فعال نبود میتوانید با تعریف کالس جبرانی به کالس خود ادامه دهید .الزم به ذکر است دانشجویان هم
مانند شما باید از کالس قبلی خود که به اتمام رسیده خارج شوند و به کالس جبرانی که جدیداً تعریف کرده اید وارد شوند  .نحوه
ایجاد کالس جبرانی در زیر توضیح داده شده است :

با انتخاب گزینه تعریف کالس جبرانی پنجره ای به شکل باال باز خواهد شد که ابتدا تاریخ تشکیل کالس را از تقویم موجود در
جلوی گزینه "تاریخ" تعیین کنید سپس ساعت و دقیقه و مدت زمان تشکیل کالس را با استفاده از عالمتهای جلوی آنها
مشخص و تأیید مینمایید.

نکته مهم  :ساعت شروع کالس جبرانی شما نباید همزمان با ساعت شروع دیگر کالسهای تعریف شده در سیستم ،اعم
از عادی و یا جبرانی،برای شما باشد حال چه آن کالس شروع شده باشد و چه نشده باشد .برای مثال در تاریخی مشخص
اگر ساعت شروع کالس عادی شما  16:30دقیقه باشد نباید کالس جبرانی خود را هم در همین ساعت تعریف کنید شما
می توانید  16:40دقیقه را ساعت شروع کالس جبرانی خود قرار دهید .
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 بخش  : 7دانشجویان
در این بخش لیست اسامی دانشجویان درس مربوطه همراه با مشخصات کامل آنها از جمله شماره دانشجویی و
ایمیل قابل مشاهده است  .این لیست را میتوان در قالب یک فایل  excelاز سیستم دانلود نمود.

 ورود به کالس
برای وارد شدن به کالس مجازی از این گزینه استفاده می شود  .از نیم ساعت قبل از شروع مقرر کالس ،گزینه ورود به
کالس فعال بوده و می توان وارد کالس شد.
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