راهنمای استفاده از سامانه نرم افزاری/اینترنتی
مدیریت یادگیری ( )LMSدانشگاه علوم پزشکی لرستان
استاد گرامی
ضمن تشکر از مشارکت شما در برگزاری دوره های مجازی ،برخی از قابلیت های سامانه پیش رو تقدیم می گردد.
سامانه  LMSدانشگاه علوم پزشکی لرستان یک سیستم مدیریت دوره ) (CMSمتنباز است که در دانشگاهها ،کالجها ،مدارس،
تجارت و همچنین آموزشهای خصوصی برای افزودن تکنولوژی وب به دوره های آموزشی استفاده میشود .این سیستم امروزه
در بیش از  ٣٠٠٠٠سازمان آموزشی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .بواسطه این پرتال می توان کالس های
آموزشی تشکیل داد ،درس و دوره ساخت ،و به هر کدام از کالس ها یک یا چند درس انتساب داد،
نکته :در صورت وجود هرگونه سوال ،ابهام و یا مشکل در حین استفاده از سامانه یادگیری الکترونیک ( )LMSدانشگاه  ،با
سرکار خانم رویین (اداره آموزش) در ساعات اداری تماس حاصل فرمائید.
درصورتی که برای اولین بار است که به سامانه آموزش مجازی مراجعه می کنید ،جهت دریافت نام کاربری و رمز
ورود با سرکار خانم رویین تماس حاصل نمایید.

 برای دسترسی به سامانه اینترنتی یادگیری الکترونیک ( )LMSدانشگاه باید ابتدا به آدرس  LMS.LUMS.AC.IRرا
در  Address Barمرورگر خود وارد نمایید

 توصیه می شود مرورگر مورد استفاده ،آخرین نسخه  Google Chromeباشد .درغیر این صورت پیشنهاد می شود از
مرورگر موزیال فایرفاکس استفاده نمایید ،در این صورت باید فلش پلیر فایرفاکس را نیز نصب کنید .در صورت نیاز می
توانید از بلوک نرم افزارهای مورد نیاز نرم افزار گوگل کروم متناسب با ویندوز خود را دانلود و نصب نمایید.

 بالفاصله پس از قرارگیری در صفحه اصلی نرم افزار ،می توانید به یکی از روش های زیر وارد سامانه شوید:
 .1در قسمت باال-چپ صفحه و با کلیک بر روی لینک :هنوز وارد سایت نشدهاید (ورود به سایت) به درگاه ورود به
صفحه اختصاصی خود دسترسی داشته باشید.
 .2استفاده از بلوک ورود به سایت در پایین -وسط صفحه:

نام کاربری
رمزورود

 پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ،کاربر به لیست عناوین دوره های آموزشی که استاد آن ها هستید
دسترسی پیدا می کنید.
نکته :درصورتی که دوره ی مدنظر شما هنوز ایجاد نشده است ،با سرکار خانم رویین تماس بگیرید.

 همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید ،نام شما نیز به عنوان استاد دوره مدنظر در زیر نام آن نمایش داده می
شود.
 با کلیک مستقیم بر روی عنوان دوره آموزشی ،وارد صفحه اختصاصی آن دوره خواهید شد.
 پس از ورود به صفحه اختصاصی هر دوره آموزشی ،بخش های مختلفی را می توانید ایجاد کنید که در زیر آنها را
مورد بررسی تفصیلی قرار می دهیم:
 oتعریف کاربر :کاربران تعریف شده در یک دوره می توانند برای مدت زمان محدود و یا نامحدود به مطالب دوره
دسترسی داشته باشند.
 oاطالعات دوره :شما می توانید موارد مورد نظر مرتبط با دوره را از قبیل متن ،عکس ،نام کتاب ،آدرس ایمیل یا
شبکه های اجتماعی و  ...برای اطالعات دانشجویان بنویسید.
 oبلوک تابلو اعالنات
 oمحتوای الکترونیکی :در قسمت محتوا ،می توانید لینک دسترسی به محتوای درسی دوره آموزشی برای کاربر
وجود دارد ،که خود می تواند شامل موارد زیر باشد:


جزوه دوره  Word ،PDFو ....



فایل صوتی



فایل فیلم



نسخه مالتی مدیا تلفیقی از گرافیک ،متن و صدای همگام شده می باشد.



نسخه اسکورم



نسخه تعاملی به صورت Case Study



تصاویر مرتبط با دوره



جزوات و کتاب های تکمیلی



لینک های مفید پیشنهادی



نمونه سواالت



و .....

 oآزمون آنالین که خود می تواند برای موارد مختلف از جمله خود آزمون و یا آزمون نهایی مورد استفاده قرار گیرد
که می تواند شامل سوالهای زیر باشد:


چند گزینه ای با یک یا چند پاسخ صحیح (می تواند شامل نمره منفی نیز باشد).




Maching
کوتاه جواب



تشریحی



دارای پاسخ عددی



محاسباتی



و .....

 سواالتی که دارای پاسخ های مشخص هستن می توانند به صورت اتوماتیک توسط سیستم در لحظه
تصحیح شوند و نمره آنها همان زمان محاسبه گردد .سواالتی از قبیل سواالت تشریحی نیاز به تصحیح
استاد و نمره دهی دستی دارد.
 سواالت آزمون می توانند به صورت تک تک و یا کلی دارای بازخورد باشند.
 نمره و یا کارنامه آزمون می تواند همان زمان برای کاربران فعال شود و یا هر زمان که استاد صالح بداند.
 آزمون می تواند دارای زمانبندی باشد.
 سواالت آزمون می توانند از یک بانک به صورت تصادفی انتخاب شوند تا سواالت کاربران با هم متفاوت
باشد.
 گزینه های یک سوال تستی می توانند جابه جا شوند.
 تعداد دفعات شرکت در آزمون می تواند یک یا چند بار باشد و نمره نهایی باالترین و برای مثال آخرین
نمره در نظر گرفته شود.
 آزمون می تواند دارای رمز ورود باشد.
 آزمون می تواند فقط از روی سیستم های خاصی که دارای  IPثبت شده هستند باز شود.
 و ....
 oتکلیف:


استاد می تواند تکلیف ها را در سامانه تعریف کند.



کاربران می توانند همانجا پاسخ ها را بنویسند و یا فایل تکالیف را با هر پسوندی ضمیمه
کندد.



استاد می تواند تکالیف را تصحیح کند و به آنها نمره دهد یا کامنت برای آنها بگذارد.

 oفروم :در تاالرهای گفتگو است که اغلب مباحثات صورت میپذیرد .تاالرهای گفتگو میتوانند ساختارهای مختلفی
داشته باشند ،و میتوانند دارای قابلیت ارزیابی شدن مطالب توسط افراد باشند .مطالب مطرح شده ممکن است
دارای فایل ضمیمه باشند و میتوانند به صورتهای مختلفی نمایش داده شوند.


تاالر معمولی جهت کاربردهای عمومی



تاالر به نوعی که هر نفر میتواند فقط یک مباحثه شروع کند



تاالر تک مبحثی (راند مجازی)



تاالر پرسش و پاسخ

 oگفتگوی آنالین :با استفاده از ماژول چت شرکتکنندگان میتوانند یک مباحثه همزمان در وب داشته باشند .این
کار راه مفیدی برای رسیدن به درک یکسانی از همدیگر و موضوع مورد بحث است.
 oگزارش گیری:


از فعالیتهای اخیر



از وقایع در درس یا در یک بازه زمانی



از وضعیت کابران یا یک کاربر



گزارش گیری از فعالیتها از آخرین ورود به سایت



نمایش گزارش اتصاالت بر روی نقشه گوگل

 oفرهنگهای معانی :این فعالیت برای شرکت کنندگان امکان ایجاد و نگهداری لیستی از تعاریف مانند یک
فرهنگ لغت را فراهم میکند .محتویات فرهنگهای معانی قابل جستجو هستند و میتوانند به صورتهای مختلفی
مرور شوند.


فرهنگ شامل اصطالحات تعریف شده توسط استاد



فرهنگ شامل اصطالحات تعریف شده توسط شاگردان

 oنظرسنجی:


در نظرسنجی می توان انواع سواالت را طرح کرد شامل :سواالت گزینه ای ،پاسخ کوتاه،
تشریحی ،چک لیست ،عددی و ....



این فعالیت می تواند دارای زمانبندی باشد.



می تواند دارای نمره یا بدون نمره باشد.



می توان گزارش کلی و یا نظر جزئی تک تک افراد را گرفت.

 oتقویم یا کلندر :می توان زمان های خاص مثل آزمون یا تحویل تکلیف و غیره را برای اطالع کاربران برروی
تقویم دوره جدا از کلندر کلی سامانه کلندر کرد.
 oاخبار :می توان خبرهای درس را جدا از اخبار کلی سامانه در بلوک اخبار دوره برای اطالع کاربران نوشت.
 oبلوک پیام ها :کاربران می توانند نظرات خود را در اینجا ثبت کنند.
 oبلوک کاربران حاضر

