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 افزارعرفی نرمممقدمه: 
کی از این ی. قرار دارنددر دسترس با امکانات مختلف، برای آموزش مجازی و راه دور  تعددیافزارهای منرم، امروزه

(، یکی از Open Sourceباز )افزار منبعاست. این نرم "(Moodleمودل )"به نام افزار آموزش مجازی افزارها، نرمنرم

افزار، امکانات مختلفی برای آموزش در در این نرم شود.افزارهای آموزش مجازی و راه دور محسوب میکاملترین نرم

 . تعدادی از این امکانات عبارتند از:مدرس قرار دارد دسترس

 طراحی و اجرای آزمون .1

 ساخت واژه نامه .2

 از ابزار خارجی استفاده .3

 اندازی ویکیراه .4

 بازخورد .5

 بانک اطالعاتی .6

 بسته اسکورم .7

 تاالر گفتگو .8

 تکلیف درسی .9

 چت متنی .10

 فرم ارزیابی درس .11

 کارگاهبرگزاری  .12

 مبحث درسی .13

 IMSبسته محتوای  .14

 htmlایجاد صفحه  .15

 Certificateارائه  .16

ی، تنظیم پایش فعالیت و حضور دانشجویان در کالس مجازامکان ارسال نامه الکترونیک، متعدد دیگری نظیر  موارد

امکانات بخش دیگری از ضای کالس نیز فقراردادن اطالعیه و پیام در و تقویم، استفاده از های آموزشی کالس با برنامه

 شوند.افزار محسوب میاین نرم

  آموزش داده شده است.هشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید باساتید افزار، برای در متن حاضر، روش استفاده از این نرم

ی که در متن حاضر در هر کدام از تصاویر یر را به دقت دنبال کنید.افزار کافی است مراحل زبرای استفاده از این نرم

قرمزرنگ مشخص ش( ، با عالمت پیکان )فلنماییداز آن استفاده  به آن توجه کرده یا ، محلی که بایدکنیدمالحظه می

 شده است.
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 لدوم یشزومآ یاهملیف
تهیه ( http://moodle.org) مؤسسه مودلکه توسط کار با سامانه آموزش مجازی مودل، های آموزشی مشاهده فیلمبرای 

 های زیر مراجعه کنید:اند، به لینکشده

 دسترسیدرس آ نوانع

Adding a Rubric Moodle 3.3 https://www.dideo.ir/v/yt/L-qkmMniI2Q/adding-a-rubric-moodle-3.3 

Adding images in Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/3Fm9AX_QGLs/14.-adding-images-in-

moodle-3.3 

Adding key glossary terms 

in Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/EGKbRpo-ybQ/23.-adding-key-glossary-

terms-in-moodle-3.3 

Assignment: submitted 

work in Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/_msMMcDxksQ/26.-assignment%3A-

submitted-work-in-moodle-3.3 

Choice in Moodle 3.3 https://www.dideo.ir/v/yt/y6tykVmSB1M/22.-choice-in-moodle-3.3 

Course backup in Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/tIJVk_MaKlI/31.-course-backup-in-moodle-

3.3 

Course reports in Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/COU3rgwwdoA/29.-course-reports-in-

moodle-3.3 

Dashboard in Moodle 3.3 
https://www.dideo.ir/v/yt/eaRpnmiBQzg/02.-dashboard-in-moodle-

3.3 

Drag and Drop into Text 

Questions in a Quiz in 

Moodle 

https://www.dideo.ir/v/yt/8pMYwdJvxtM/drag-and-drop-into-text-

questions-in-a-quiz-in 

Drag And Drop Media In 

Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/K47vD9f8EsU/drag-and-drop-media-in-

moodle-3.3 

Enrolling learners in Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/2O2pbFy34tY/28-.-enrolling-learners-in-

moodle-3.3 

Finding way around Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/dhT-O33Ls_I/01.-finding-way-around-

moodle-3.3 

Font Awesome In Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/mv43aagVXfk/font-awesome-in-moodle-

3.3 

Gradebook in Moodle 3.3 
https://www.dideo.ir/v/yt/u9yyqO4WKEQ/30-gradebook-in-moodle-

3.3 

How can I add groups to my 

Moodle courses? 

https://www.dideo.ir/v/yt/Gaq1M9-ETtQ/how-can-i-add-groups-to-

my-moodle-courses%3F 

How can I bulk add users to 

my Moodle? 

https://www.dideo.ir/v/yt/_kNMOr7Tdw0/how-can-i-bulk-add-users-

to-my-moodle%3F 

How to lay out a course 3 3 
https://www.dideo.ir/v/yt/dCdoUoIeBY8/04-how-to-lay-out-a-course-

3-3?list=PLxcO_MFWQBDeowqisc9ToDxHx-Djl_6jJ 

How to works WIKI in 

Moodle 

https://www.dideo.ir/v/yt/WAiGnzJ9wYA/how-to-works-wiki-in-

moodle 

HTML block in Moodle 3.3 https://www.dideo.ir/v/yt/661Nfu9J7ws/10.-html-block-in-moodle-3.3 
Manually Enrolling Users to 

a Course - Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/OUJOZZysuS0/manually-enrolling-users-

to-a-course-moodle-3.3 

Moodle 3.3 Overview https://www.dideo.ir/v/yt/zKD91RTMwK0/moodle-3.3-overview 
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Moodle Grading 3.3 https://www.dideo.ir/v/yt/6ddq4YmzFeY/moodle-grading-3.3 

New Course Overview 

Block In Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/KKhw9zSpFNg/new-course-overview-

block-in-moodle-3.3 

Quiz: automatic grading in 

Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/pmo2UNa2wJI/27.-quiz%3A-automatic-

grading-in-moodle-3.3 

Self-Enrollment Method 

Moodle 3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/5w9qxQu04IA/self-enrollment-method-

moodle-3.3 

Stealth Activities In Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/Z8e3BSopTg8/stealth-activities-in-moodle-

3.3 

Using Moodle 3: A 

Comprehensive Tutorial for 

Teachers 

https://www.dideo.ir/v/yt/ONvcFK-97Dw/using-moodle-3%3A-a-

comprehensive-tutorial-for 

Using Rubrics for 

Assignments in Moodle 

https://www.dideo.ir/v/yt/HciyHfBfE-0/using-rubrics-for-

assignments-in-moodle 

What is a course in Moodle 

3.3 

https://www.dideo.ir/v/yt/ZQ9McO8y1EQ/03-what-is-a-course-in-

moodle-3.3 

Wiki in Moodle 3.3 https://www.dideo.ir/v/yt/orTT3ULKiNc/25.-wiki-in-moodle-3.3 

Workshop: Peer review https://www.dideo.ir/v/yt/spPxDmPOjyQ/workshop%3A-peer-review 
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 روش ورود به سامانه آموزش مجازی (1
کامپیوتر  (Web Browser) قتی که کامپیوتر شما به اینترنت متصل است، آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر وبو -1

 :خود تایپ کنید

http://vclass.sbmu.ac.ir 

 

  Internet Explorer ، وGoogle Chrome ،Mozilla Firefox مانند (Web Browsers) از هر یک از مرورگرهای وب نکته:

 .انید استفاده کنیدتومی
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 .امانه آموزش مجازی وارد شویدسواقع بر روی صفحه کلید کامپیوتر( را فشار دهید تا به صفحه اصلی ) Enterدکمه  -2
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 روش ثبت نام در سامانه آموزش مجازی (2
 برای ثبت نام در سامانه آموزش مجازی، به روش زیر عمل کنید:

 کلیک کنید: "ورود به سایت" و سمت چپ صفحه، روی لینک در قسمت باال -1
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 شوید:این صورت، به صفحه زیر زیر وارد می در -2
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 کلیک کنید: "ایجاد حساب کاربری جدید"اید، روی لینک دهر این وب سایت، ثبت نام نکراگر قبالً د -3
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 تا به صفحه زیر وارد شوید: -4
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ایجاد حساب کاربری "ارد کنید و در انتهای صفحه، روی دکمه وشده را در فیلدها ر صفحه فوق، اطالعات خواستهد -5

 کلیک کنید.  "من

 

 
 

 توانید به صفحاتی که اجازه ورودب کاربری میبا استفاده از این حساب کاربری شما ساخته شده است. اکنون، حسا -6

 .وارد شوید ،به آنها صادر شده است (از طرف مدرس یا ادمین وب سایت) شما
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 روش دریافت کالس مجازی (3
بق برای دریافت کالس درس آموزش مجازی، مطااگر عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستید، 

 مراحل زیر اقدام نمایید:

شده در مراحل فوق را انجام دادید، از طریق پست الکترونیک آکادمیک خود، با آدرس پست اقدامات گفته پس از اینکه -1

 الکترونیک زیر، مکاتبه کنید:
vclass@sbmu.ac.ir 

 ( اعالم فرمایید:Adminمسئول وب سایت ) در مکاتبه خود، اطالعات زیر را به لطفاً

  نام

  نام خانوادگی

  شماره موبایل

  اندازیعنوان کالس/ کالس های مورد تقاضا برای راه

  گروه آموزشی مربوط به کالس/ کالس های مورد تقاضا

  دانشکده مربوط به کالس/ کالس های مورد تقاضا

اشکاالت خود آیا تمایل دارید که برای طرح سؤاالت و 

ه در مورد کار با سامانه آموزش مجازی، شما را در گرو

 ( عضو کنیم؟WhatsAppواتزاپ )

  بله   

 خیر  

 

اندازی نامه، ظرف مدت حداکثر ده ساعت، فضای کالس/کالس های مجازی مورد تقاضای شما را راه پس از ارسال -2

کنیم. نتیجه، از طریق پست شده، معرفی میاندازیرا به عنوان استاد به کالس/کالس های مجازی راه کرده و شما

 شود.الکترونیک، موضوع به شما اطالع داده می

توانید به ا استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که برای ثبت نام در این سامانه، استفاده کرده بودید، میدر ادامه، ب -3

ل زیر فضای کالس/ کالس های درس مجازی خود وارد شده و کالس/ کالس های درس مجازی خود را مطابق دستورالعم

 نمایید.و تکمیل راه اندازی 
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 اختصاصی روش ورود به کالس درس مجازی (4
 آدرس زیر وارد شوید:(، به سامانه آموزش مجازی با Adminسایت )وب ادمینز پس از دریافت نامه تأییدیه ا -1

http://vclass.sbmu.ac.ir 

زی( این دستورالعمل )روش ثبت نام در سامانه آموزش مجا 2که طی مرحله ، ده از نام کاربری و رمز عبور خودبا استفا -2

 ( کنید.loginاید، به سامانه آموزش مجازی، ورود )هیه کردهت

ید و لیست و لینک دسترسی به کالس/ شومیهای خود وارد ر این صورت، مستقیماً به پانل مدیریتی کالس/ کالسد -3

 د. به مثال زیر توجه فرمایید:شومیکالس های شما در وسط صفحه دیده 
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کردن روی با کلیکهای مجازی شما قرار دارد.  ، لینک دسترسی به هر کدام از کالس"درس های من"در ذیل عنوان  -4

یک کالس  شوید. تصویر زیر، فضای مدیریتهر کدام از این لینک ها، به فضای مدیریت کالس مورد نظر خود وارد می

 شده و خالی از محتوا را نشان می دهد:اندازیمجازی تازه راه
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 محتوا در آن یو بارگذار یکالس درس مجاز یریتشروع مد (5
د و محتواهای مورد نظر خود را بارگذاری بتوانید در فضای مدیریت کالس درس مجازی خود، کار کنیبرای اینکه  -1

. محل که در قسمت باال و سمت چپ صفحه فوق قرار دارد، کلیک کنید "شروع ویرایش"نمایید، روی دکمه سبزرنگ 

 این دکمه، در تصویر زیر با عالمت پیکان نشان داده شده است:
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کند و شما امکان اعمال تغییرات و ویرایش در این صفحه را پیدا صورت، ظاهر صفحه، به شکل زیر تغییر میدر این 

 کنید:می

 

 
 

 توجه: 

اهر ظ "اتمام ویرایش"به جای این دکمه، دکمه قرمزرنگ ، "شروع ویرایش"پس از کلیک کردن روی دکمه سبزرنگ 

کردن روی این دکمه قرمزرنگ، از وضعیت توانید با کلیککالس، مید. در هر مرحله از کار در صفحه مدیریت شومی

 ید.ویرایش صفحه، خارج شوید و فضای کالس مجازی خود را آنطور که دانشجویان شما خواهند دید، مالحظه کن
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 اعمال تغییرات و ویرایش کالس درس مجازیروش  (6

 الف( ویرایش عناوین
اید، در فضای کالس مجازی خود، عناوین پایه زیر را مجازی خود اعمال نکرده زمانی که هنوز تغییراتی در کالس درس

 کنید:مشاهده می
 Announcements 
  1موضوع 

  2موضوع 

  3موضوع 

  4موضوع 

ت و مباحث درسی انید هر کدام از عناوین پایه فوق، را تغییر دهید، حذف کنید، یا عناوین جدیدی )موضوعاتومیشما 

 ا اضافه کنید. به مراحل ذکرشده در مثال زیر توجه کنید:خود( را به جای آنه
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قرار دارد، توجه کنید )با عالمت پیکان  Announcementsر تصویر زیر، به تصویر قلم که در سمت چپ کلمه د -1

 قرمزرنگ نشان داده شده است(:
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 آید:گیرد و به شکل زیر درمیویرایش قرار می، کلیک کنید. در این صورت، این کلمه، در وضعیت آماده قلم تصویرروی  -2
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واقع بر روی صفحه کلید  "Enter"تایپ کنید و دکمه  ، عنوان مورد نظر خود راAnnouncementsحال به جای کلمه  -3

تصویر زیر، در د. قرار بگیر Announcementsنوانی که تایپ کرده بودید، به جای کلمه بارت یا عکامپیوتر را بفشارید تا ع

 :کنیدشده را مالحظه میتغییر اعمال
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خواهید این عنوان را به کلی حذف کنید، روی عالمت مثلث کوچک که در سمت چپ کلمه در صورتی که می نکته:

 ویرایش قرار دارد، کلیک کنید تا منوی مربوط را مالحظه کنید. به تصویر زیر توجه کنید:

 

 
 

 د.شومیکلیک کنید، عبارت یا عنوان مورد نظر شما، حذف  "حذف"ذکر، روی کلمه حال اگر در منوی فوق ال
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 قرار دارد، کلیک کنید تا این "1موضوع "ر ادامه ویرایش صفحه، اکنون روی تصویر قلم، که در سمت چپ عبارت د -4

ید. به عنوان مثال، در این کالس، مایل خود، این عبارت را تغییر دهتوانید بنابر تعبارت، آماده ویرایش بشود. حال می

 را درج کردیم: "مقدمه: معرفی درس"عنوان 

 

 
 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

URL: http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169 
 61 از 24صفحه 

 ب( بارگذاری )آپلود( محتوا
، محتواهای مورد نظر خود را در دسترس "مقدمه: معرفی درس"کنون می خواهیم برای این بخش از کالس، یعنی ا -1

وان مورد نظر که در سمت چپ عن "کردن یک فعالیت یا منبعاضافه +"دانشجویان قرار دهیم. برای این کار، روی عبارت 

 نشان داده شده است: "اضافه کردن یک فعالیت یا منبع+" کنیم. در تصویر زیر، محل قرارگرفتن عبارتاست، کلیک می
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 شود:کلیک می کنیم، پنجره زیر، باز می "اضافه کردن یک فعالیت یا منبع+"وقتی که روی عبارت 

 

 
 

انیم برای اضافه کردن به کالس درس داشته باشیم، تومیمنابعی که  الذکر، فهرستی از انواع فعالیتها یاپنجره فوقدر 

 د. شومیمشاهده 
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و همچنانکه دکمه  برای مشاهده همه انواع فعالیتها و منابع، موس کامپیوتر را روی نوار آبی رنگ وسط صفحه، قرار دهید

نابع را به طور کامل ه داشته اید، موس را به سمت پایین )یا باال( بکشید تا لیست فعالیتها و مسمت چپ موس را پایین نگا

 :ببینید. در تصویر زیر، محلی که باید موس را روی آن قرار دهید، با عالمت پیکان نشان داده شده است
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ایم، سرفصل درس خود را در آن درج کرده خواهیم فایلی را کهکنیم که در این بخش از فضای کالس میال فرض میح -2

، روی دکمه "منابع"بارگذاری کرده و در دسترس دانشجویان قرار دهیم. به این منظور، در پنجره بازشده، ذیل عنوان 

اضافه "وی دکمه رقرار دارد، کلیک کنید. سپس،  "برچسب"( که در سمت راست کلمه radio buttonای شکلی )دایره

 ید. به تصویر زیر توجه نمایید:کلیک کن "کردن
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 د:شومیای مشابه صفحه زیر باز در این صورت، صفحه
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 Text Boxنی، انید داخل آن، تایپ کنید. به این کادر متتومی، یک کادر مستطیلی شکل وجود دارد که در صفحه فوق

 ه شده است:د. محل قرارگرفتن این کادر متنی، در تصویر زیر نشان دادشومیگفته 

 

 
 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

URL: http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169 
 61 از 30صفحه 

شود که به آن، های مخصوص ویرایش متن مشاهده میها یا آیکوندر قسمت باالی این کادر متنی، نواری حاوی نشانه

 شود:گفته می Toolbarنوار ابزار یا 
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ایم(، زیر نشان دادهتوانید روی عالمت پیکان شکسته روبه پایین )که در تصویر برای دیدن همه اجزای این نوار ابزار، می

 کلیک کنید:
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 کنیم:را تایپ می "سرفصل درس"اکنون در این کادر متنی، عبارت 
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 "سرفصل درس"ایم، موس را روی عبارت سپس، در حالی که دکمه سمت چپ ماوس کامپیوتر را پایین نگه داشته

گوییم متن مورد نظر، به وسیله کامپیوتر ت، اصطالحاً میرنگ روی عبارت را بپوشاند )در این حالکشیم تا یک نوار آبیمی

ایم، ن دادهانتخاب شده است و آماده اعمال تغییرات است(. سپس، روی آیکون )عالمت( زنجیر، که در تصویر زیر نشا

 کنیم:کلیک می
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 شود:در این صورت، کادر زیر مشاهده می
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شده را به یک صفحه اینترنتی متصل کنیم، در این صورت، آدرس اینترنتی مورد در صورتی که بخواهیم عبارت انتخاب

کلیک  Open in new windowدرج کرده و سپس، روی مربع کوچک کنار عبارت  Enter a URLنظر خود را در فیلد 

عبارت مورد نظر شما، به آدرس مورد نظر پیوند  کنیم تاکلیک می Create linkکنیم. سپس روی دکمه آبی رنگ می

 Browseرنگ کمه آبیالذکر، روی دشده را به یک فایل متصل کنیم، در کادر فوقبخورد. ولی اگر بخواهیم عبارت انتخاب

repositories کنیم تا به پنجره زیر هدایت بشویم:کلیک می 
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 کنیم:کلیک می "یک فایلارسال "در سمت راست پنجره بازشده، روی عبارت 
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کنیم تا پنجره دسترسی به محل ذخیره فایل مورد نظر در کامپیوتر باز شود. کلیک می Choose Fileسپس، روی دکمه 

ای که در کنیم تا فایل، به صفحهرویم و روی فایل مورد نظر، دوبار کلیک میبه پوشه محل نگهداری فایل مورد نظر می

 ضافه شود.آن قرار داریم، ا
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 شود:شده به صفحه مشاهده میدر تصویر زیر، نام فایل اضافه

 

 
 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

URL: http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169 
 61 از 39صفحه 

 کنیم:کلیک می "قراردادن این فایل روی سایت"حال، روی دکمه 
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گردیم. در خورد و به صفحه حاوی کادر متنی بازمیپیوند می "سرفصل درس"در این صورت، فایل مورد نظر، به عبارت 

 کنیم:کلیک می "ذخیره و بازگشت به درس"انتهای این صفحه، روی دکمه 
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شده سرفصل درس، به گردیم؛ در حالی که فایل بارگذاریدر این صورت، به صفحه اصلی مدیریت کالس مجازی بازمی

 پیوند خورده است و در صورتی که روی این عبارت، کلیک شود، فایل سرفصل درس، روی "سرفصل درس"عبارت 

 گردد.کامپیوتر کاربر بارگیری )دانلود( می
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مجازی خود توانید عناوین مختلف و انواع محتواها و فعالیتهای مختلف را به ترتیب به صفحه کالس به همین ترتیب می

 ؛ به عنوان مثال:اضافه کنید

 آزمون؛ 

 واژه نامه؛ 

 چت متنی؛ 

 تاالر گفتگو؛ 

 ( پیوندHyperlink؛) 

  صفحهhtml؛ 

 های مختلف؛انواع فایل با فرمت 

 کتاب؛ 

 .و غیره 

، مسیر دسترسی به آنها بارگذاری محتوا() ند ببدر معرفی شدند و های مختلف، در مقدمه متن حاضر، محتواها و فعالیت

 .آموزش داده شد

 

 شدهکردن مجدد یا حذف محتواهای بارگذاریج( ویرایش
 به روش زیر عمل کنید:، شدهمحتواهای بارگذاریبه منظور ویرایش یا حذف 

 قرار دارد که "ویرایش"آن را ویرایش کرده یا آن را حذف کنید، لینک  خواهید محتوایدر سمت چپ عنوانی که می

 شود. محل قرارگرفتن منو، در تصویر زیر نشان داده شده است:کنید، یک منوی کشویی ظاهر میوقتی که روی کلیک می
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گردید که محتوا را در آن کلیک کنید، مجدداً به همان محیطی برمی "پیکربندی"در منوی فوق الذکر، اگر روی کلمه 

 توانید روی محتوای قرارداده شده، تغییرات را اعمال کنید. اگر در منوی ظاهرشده، روی کلمهقرار داده بودید و مجدداً می

  .شودحذف می کلیک کنید، کل آن محتوا "حذف"
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 کردن به موضوعاتد( اضافه
ورت صموضوع در نظر گرفته شده است. در  4در صفحه مدیریت کالس مجازی شما، به طور پیش فرض، امکان تعریف 

که در قسمت انتهایی صفحه قرار دارد، به  "وعاتاضافه کردن موض+"توانید از طریق کلیک کردن روی لینک نیاز می

 تعداد موضوعات اضافه کنید:
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 روش تغییر زبان صفحه (7
ایم، که زبان پیش فرض آن، فارسی است. ولی منوی تغییر زبان، در نوار این سامانه آموزش مجازی را طوری تنظیم کرده

توانید زبان صفحه را از فارسی ای میباالیی کلیه صفحات این سامانه آموزش مجازی، قابل دسترسی است و در هر صفحه

 عکس، تغییر دهید. محل قرارگرفتن این منو، در تصویر زیر نشان داده شده است:به انگلیسی و بال
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 شود. به تصویر زیر توجه کنید:چنانچه موس کامپیوتر را روی منوی تغییر زبان قرار دهید، یک منوی کشویی ظاهر می

 

 
 

ا انگیسی تغییر کنید، زبان صفحه، به فارسی یکلیک  "English (en)"یا  "(faفارسی )"حال، اگر روی هر کدام از عبارات 

 توانید این اقدام را انجام داده و زبان صفحه کالس را تغییر دهید.در پانل مدیریتی کالس مجازی خود نیز می کند.می
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 روش تنظیم نحوه دسترسی دانشجویان به کالس مجازی شما (8
رسی دانشجویان که نحوه دست تصمیم بگیرید ابتداود، بهتر است اقدام به اعمال تغییرات در فضای کالس مجازی خقبل از 

 کند:یمبه کالس شما چگونه باشد. سامانه آموزش مجازی، سه روش دسترسی به شرح زیر را برای کالس شما فراهم 

 

نوان کالس ابتدا باید دانشجو، صفحه کالس درس شما را بیابد، به صفحه حاوی ع ( ثبت نام به صورت دستی:روش الف

و به کالس  درس شما وارد شود و سپس، در وب سایت ثبت نام کند. سپس شما باید وی را از لیست کاربران پیدا کنید

ست )مثالً کالس درس های درسی که جمعیت دانشجویان آن کم ادرس اضافه کنید. این روش، برای راه اندازی کالس

 شود.دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نظیر کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی( پیشنهاد می

ر دتوانید کاربر مورد نظر خود را در وب سایت ثبت نام کرده و وی را به لیست کاربران اضافه کنید. شما نیز می توجه:

قراردهید تا با استفاده  عات نام کاربری و رمز عبور کاربر را در اختیار ویاین صورت، بعد از ثبت نام کردن کاربر باید اطال

 از آنها بتواند به کالس مجازی شما وارد شود.

 

ستفاده از نام کاربری نام کند تا متعاقباً بتواند با اابتدا باید دانشجو، در وب سایت ثبت :(( ثبت نام خود )شاگردروش ب

های درسی که جمعیت دانشجویان اندازی کالساین روش، برای راه مجازی شما وارد شود. و رمز عبور خود، به کالس درس

 شود.آن زیاد است پیشنهاد می

 

رد شود اند با کلیک کردن روی عنوان کالس درس شما، به آن کالس واتومیهر کاربری  دسترسی مهمان: روش ج(

ا به طور آزاد د که مدرس آن تمایل دارد که محتوای درس روشمیاین روش، برای کالس هایی پیشنهاد  (.آزاد)دسترسی 

 در اختیار همه کاربران قرار دهد.

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 زیر است: و سیاست دسترسی آزاد متن حاضر، تابع مجوز

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

URL: http://online.sbmu.ac.ir/course/view.php?id=169 
 61 از 48صفحه 

 هر کدام از روشهای دسترسی نحوه انجام تنظیمات برای -
 به فضای کالس مجازی خود وارد شوید. -1

 دربیاید.کلیک کنید تا صفحه، به حالت آماده ویرایش  "شروع ویرایش"روی دکمه سبزرنگ  -2

کالس، باز  مدیریت شرکت کنندگان درتا صفحه  ،کلیک کنید "شرکت کنندگان"در ستون وسط صفحه، روی لینک  -3

 شود.

در منوی ز شود. کلیک کنید تا یک منوی کشویی بادر سمت چپ نوار آبی رنگ باالی صفحه، روی عالمت چرخ دنده  -4

 :)در تصویر زیر مشخص شده است( کلیک کنید "های ثبت نامروش"کشویی، روی لینک 
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 د:شومیدر این صورت، صفحه زیر باز  -5
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د. در سمت چپ هر کدام شومیجدولی حاوی انواع روشهای دسترسی به فضای کالس مشاهده در وسط صفحه فوق،  -6

خطی مورب ، "هاچشم"کدام از با کلیک کردن روی هر  وجود دارد. "چشم" آیکون() عالمتیک از روشهای دسترسی، 

 حذف آن نوع دسترسی برای کاربر است.که نتیجه آن،  دشومیروی آن کشیده 

ایم تا روی آنها، لیک کردهک "ثبت نام خود )شاگرد("و  "دسترسی مهمان"های مربوط به در مثال زیر، روی عالمت چشم

بت نام کنند و ثکالس، باید ابتدا در وب سایت خط مورب کشیده شود. در نتیجه این اقدام، کاربران برای ورود به این 

 روش الف(.یعنی، سپس، توسط استاد، برای حضور در کالس انتخاب شوند )

 

 
 

آن حذف  رویخط کشیده شود یا خط  ،، به نحوی که روی چشم"هاچشم"کردن روی هر کدام از به طور کلی، با کلیک

 مورد نظر را تنظیم نمود.توان نحوه ورود کاربران به کالس درس شود، می
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 در محیط کالس درس مجازی کاربر/دانشجوکردن ، حذف، یا غیرفعالکردننحوه اضافه( 9
توانید ثبت نام کردند، با استفاده از روش زیر می http://vclass.sbmu.ac.irبعد از اینکه دانشجویان، در وب سایت با آدرس 

 مجازی، شده به کالس را از کالستوانید کاربران اضافهاز همین مسیر نیز می. نیدرا به کالس درس خود اضافه ک ایشان

 .کنیدیا غیرفعال خارج 

 مراحل انجام کار:

 .نیدک( loginرود )به فضای کالس مجازی خود و -1

تن این لینک، در تصویر زیر با . محل قرارگرفکلیک کنید "شرکت کنندگان"صفحه، روی لینک  چپسمت در ستون  -2

 عالمت پیکان )فلش( نشان داده شده است:
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صفحه، یک عالمت چرخ دنده این سمت راست . شودمی کنندگان در کالس، بازصفحه مدیریت شرکتدر این صورت،  -3

 :ر زیر، با عالمت پیکان )فلش( قرمزرنگ نشان داده شده استکه در تصوی مشاهده می کنیدکوچک 
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 باز شود. به تصویر زیر توجه کنید: ،شدهنامثبتکاربران صفحه روی عالمت چرخ دنده کلیک کنید تا  -4
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 کلیک کنید:رار دارند(، ق)که در باال و پایین کادر جستجو  "ثبت نام کاربران"روی یکی از دو دکمه  -5
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 د:شومیدر این صورت، صفحه زیر باز  -6
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.( را ر این صفحه، در فیلد جستجو، یکی از مشخصات کاربر مورد نظر )نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیک، ..د -7

انوادگی خود )به این نکته که ممکن است کاربر مورد نظر شما، نام و نام خ درج کرده و روی دکمه جستجو کلیک کنید

 را به زبان فارسی یا انگلیسی ثبت کرده باشد، دقت کنید(. 
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کلیک  "نام کاربراناتمام ثبت"، روی دکمه و سپس "ثبت نام"روی دکمه ابتدا پیدا شد،  شما وقتی که کاربر مورد نظر -8

 د نظر، به کالس درس شما اضافه شود و بتواند از کالس شما استفاده کند.کنید تا کاربر مور
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قرار دارد  "سطل"ک کوچدر سمت چپ نوار حاوی مشخصات کاربر، یک عالمت ، دن کاربرکریا غیرفعال برای حذف -9

بر از کالس کنید، کارنانچه روی آن کلیک قرمزرنگ نشان داده شده است. چ)فلش( در تصویر زیر، با عالمت پیکان که 

 شود. شما حذف می

زردرنگ نشان  که در تصویر زیر، با عالمت پیکان )فلش( نیز قرار دارد "چرخ دنده"، یک عالمت "سطل"در کنار عالمت 

رید یا اینکه مدت درآو "غیرفعال"، به حالت "فعال"انید کاربر را از حالت تومیکردن روی آن، . با کلیکداده شده است

 حضور وی در کالس درس را تعیین و تنظیم کنید.زمان 
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 س مجازیشرکت کنندگان در کال/( بررسی فعالیت و میزان حضور دانشجویان10
 توانید فعالیت و میزان حضور دانشجویان را در کالس مجازی، بررسی کنید:زیر میبه روش 

 نید.( کloginدر محیط مدیریت کالس مجازی خود ورود ) -1

زیر نشان  محل قرارگرفتن این لینک، در تصویر کلیک کنید. "شرکت کنندگان"در ستون سمت چپ، روی لینک  -2

 داده شده است:
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 شوید:در این صورت، به صفحه حاوی لیست شرکت کنندگان در کالس مجازی خود، وارد می -3
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کننده، حاوی اطالعات شرکتشوید که هدایت میای اگر روی نام هر یک از شرکت کنندگان کلیک کنید، به صفحه -4

لینک دسترسی  ،"هاگزارش"در ذیل عنوان  منجمله لیست فعالیتها و حضور وی در کالس درس است. در وسط صفحه،

 قرار دارد. به تصویر زیر توجه کنید:( logs) کنندهبه سوابق فعالیتها و حضور شرکت

 

 
 

کننده در همان روز ر و جدول حضور و فعالیتهای شرکتهای امروز کلیک کنید، نمودا Logلینک در صورتی که روی  -5

کننده شرکت ها کلیک کنید، نمودار و جدول حضور و فعالیتهای logرا مشاهده می کنید. در صورتی که روی لینک همه 

 در کلیه ایام برگزاری کالس را مشاهده خواهید کرد.

 نکته:

های رکت در آزمونش، سایر انواع گزارش ها، منجمله نمراتی که دانشجو از "هاگزارش"ل عنوان در وسط صفحه فوق، در ذی

 شما در این کالس مجازی اخذ کرده است، قابل مشاهده است.
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