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 ورود به سیستم

 

 .ایت وارد نماییدسدر قسمت ورود به شده و نام کاربری و رمز ورود خود را  hlms.hsu.ac.irابتدا وارد سایت یادگیری الکترونیکی به آدرس 

 ویرایش مشخصات فردی

ی و ایمیل صویر شخصتمشخصات خود از جمله قرار دادن می توانید . پس از ورود به سیستم نام خود را در باالی صفحه سمت چپ مشاهده می کنید

 (مطابق تصاویر زیر) .را تغییر دهید.... و
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 درس های موجود در سامانه

ر ادامه در د. ه خواهد شدوص داددر ابتدای سایت اخبار و اطالعیه ها و نرم افزار های مورد نیاز قرار گرفته است که بعداً توضیح بیشتری در  این خص

همه درس "ی لیک بر روو در زیر آن با ک. یا دانشجو ثبت نام شده اید قابل مشاهده است درس هایی که شما در آن به عنوان "درس های من" بخش

 . کلیه دروس موجود در سامانه قابل مشاهده خواهد بود "ها

 

 ورود به درس و مشاهده محتوا

ه هر ر ابتدای صفحد. بود آن محتوای الکترونیکی ضبط و آماده سازی شده است قابل مشاهده خواهد با کلیک بر روی هر عنوان درس، که قبالً  برای

 .درس اطالعیه های مربوط به آن درس مشاهده می شود 
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 محتوای درس

 :برای هر درس بخش های مختلفی در نظر گرفته شده است

 کالس آنالین 

 فایل ها باقابلیت دانلود 

  تکالیف 

 کوئیز 

 کالس آفالین 
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 آفالین جلسات السک

 

فزار ا باید نرم اهین فایل برای باز شدن ا. نمایدبرای هر جلسه محتوای چندرسانه ای از قبل تهیه شده است که دانشجو می تواند آنها را مشاهده 

Flash player  این نرم افزار در صفحه اصلی سایت قرار داده شده است. را نصب کرده باشید. 

 تعریف تکلیف

 . رفته شودتحویل گ یاندانشجواز یا گروهی تواند به صورت فردی این تکلیف می. تعریف کنید دانشجویان خودبرای  یک تکلیف درس می تواندستاد ا

را  است که تکلیفتوان از شاگردان خوحتی می. رت فایل ارائه کنند یا اینکه متن تکلیف را مستقیماً تایپ کنندصو به دنتوانمیرا  تکلیفدانشجویان 

 .تحویل دهند سامانهصورت حضوری و در خارج از محیط به

 تعریف آزمون )کوئیز(

کنندگان ز شرکتان آزمون توان برای گرفتآید، از آن میهمانطور که از نام این ماژول برمی. ، ماژول آزمون استسامانههای فعالیت یکی از ماژول

 .ها استفاده کرددرس

 انواع سؤال

ه رتشریحی و غی ای، جای خالی،توانند به صورت چندگزینهها میاین سؤال. توانند شامل انواع مختلفی سؤال باشندمی های سؤالها یا بانکآزمون 

 .باشند

 ایهای چندگزینهسؤال ۱

 غلط/های صحیحسؤال ۲

 جوابهای کوتاهسؤال ۳

 های عددیسؤال ۴
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 های محاسباتیسؤال ۵

 ایمحاسباتی چندگزینههای سؤال ۶

 های محاسباتی سادهسؤال ۷

 های جورکردنیسؤال ۸

 جوابهای تصادفی کوتاههای جورکردنی با سؤالسؤال ۹

 شدههای از نوع جواب جاسازیسؤال ۱۰

 های تشریحیسؤال ۱۱

 توضیح ۱۲

 ایهای چندگزینهسؤال

ای های چندگزینهتوانید سؤالمی سامانه با استفاده از این نوع سؤال در . ها هستندآزمونترین انواع سؤال در ای یکی از رایجهای چندگزینهسؤال

ند بیش دهندگان بتوانپاسخ توانید تعیین کنید که فقط انتخاب یک گزینه مجاز باشد یا اینکهای میهای چندگزینهدر هنگام تعریف سؤال. تعریف کنید

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .های هر سؤال متغیر و قابل تعیین استتعداد گزینه .اب کننداز یک گزینه را در پاسخ به سؤال انتخ

 غلط/های صحیحسؤال

اگر چه . باشدمی «غلط»و « صحیح»های ای است که فقط دارای دو گزینه با عنوانای از سؤال چندگزینهغلط در واقع حالت ساده/یک سؤال صحیح

تر انجام ط سادهغل/های صحیحای هم برای تعریف آنها استفاده کرد، ولی با استفاده از این نوع سؤال تعریف سؤالهای چندگزینهسؤال توان ازمی

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .شودمی

 جوابهای کوتاهسؤال

های صحیح یا خجواب، تمام پاسدر هنگام تعریف یک سؤال کوتاه. د کلمه استهایی هستند که پاسخشان معموال یک یا چنجواب سؤالهای کوتاهسؤال

ر هنگام د. ریافت کندت را دای که برای آن پاسخ در نظر گرفته شده اسشوند تا اگر شاگرد هر یک از آنها را وارد کرد نمرهصحیح ممکن وارد مینیمه

 .یح خواهند شدطور خودکار تصحها بهاین سؤال .استفاده کرد wildcard عنوانبه( ستاره)»*« توان از عالمت های ممکن میوارد کردن پاسخ

 های عددیسؤال

ها ز پاسخاتوان برای هر یک در صورت تمایل می. است( یا یک عدد همراه با واحد)هایی هستند که پاسخشان تنها یک عدد های عددی، سؤالسؤال

عنوان پاسخ صحیح پذیرفته هم به ۸و  ۶خواهید که عددهای است، اما شما می ۷ر مثال اگر پاسخ صحیح طوبه. یک خطای قابل قبول هم تعیین کرد

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .عنوان خطای قابل قبول وارد کنیدرا به ۱توانید عدد شوند، می

 های محاسباتیسؤال

ها ثابت نیست و با استفاده از متغیرهایی با این تفاوت که پاسخ این سؤال. دارای پاسخ عددی هستندهای عددی های محاسباتی هم مانند سؤالسؤال

ای توانند از بین مجموعهروند هم لزوما ثابت نیستند و میعددهایی که در متن سؤال به کار می. اند محاسبه خواهد شدکه در متن سؤال استفاده شده

، پاسخ درست برابر با «باشد؟چند می {x} مساحت مربعی به ضلع»طور مثال اگر سؤال شما این باشد که به. ب شوندطور تصادفی انتخااز اعداد به

، «را محاسبه کنید {y} و {x} مساحت مستطیلی با اضالع»یا مثال اگر سؤال شما این باشد که  {x}*{x} یعنی: در خودش خواهد بود {x} حاصلضرب



 

7 
 

 دانشگاه حکیم سبزواری - راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی

شود، متغیرهای استفاده شده در متن سؤال با مقادیر عددی تصادفی هنگامی که سؤال نمایش داده می .باشدمی {y}*{x} پاسخ درست برابر با

 .جایگزین خواهند شد

 ایهای محاسباتی چندگزینهسؤال

 سباتی است کهؤال محاسیک اما در واقع، این سؤال . ای استدهند، این نوع سؤال مشابه با یک سؤال چندگزینهاز دید کسانی که به سؤال پاسخ می

 .دطور خودکار تصحیح خواهند شها بهاین سؤال .اندپاسخ درست در کنار یک سری پاسخ اشتباه به صورت چند گزینه فراهم شده

 های محاسباتی سادهسؤال

ساده به  حاسباتیمبه نام سؤال به همین دلیل با ساده کردن برخی تنظیمات، یک نوع سؤال جدید . تعریف یک سؤال محاسباتی کمی پیچیده است

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .وجود آمده است

 های جورکردنیسؤال

دهنده قرار اسخپشود و سپس یک مجموعه نام یا عبارت در اختیار های جورکردنی به این صورت هستند که یک متن توصیف نمایش داده میسؤال

امل ، دو لیست ش«رتبط کنیدپایتخت و کشور را به هم م»مثالً برای سؤال . های دیگر مرتبط کندها یا عبارتبا یک سری نامگیرد و باید آنها را می

 .تواند وجود داشته باشدمی« اوتاوا،رم،توکیو»و « کانادا،ایتالیا،ژاپن»

ا، ه«جواب»ین که هر یک از ا« جواب»ست دوم یک سری های لیهستند و عبارت« سؤال»های لیست اول یک سری توان گفت که عبارتدر واقع می

طور خودکار تصحیح ها بهلاین سؤا .ها قرار داد«سؤال»ها را بیشتر از تعداد «جواب»توان تعداد تر شدن میبرای پیچیده .ها استجواب یکی از سؤال

 .خواهند شد

 جوابهای تصادفی کوتاههای جورکردنی با سؤالسؤال

جواب های کوتاهلها به طور تصادفی از بین سؤا«جواب»ها و «سؤال» ٔ  های جورکردنی هستند با این تفاوت که مجموعهها همان سؤالاین سؤال

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .شوندانتخاب می

 شدههای از نوع جواب جاسازیسؤال

جواب و عددی ای، کوتاههای چندگزینهتوانند به صورتها میاین جواب. گیرندها در میان آنها قرار میبهای به صورت متونی هستند که جوااین سؤال

 .طور خودکار تصحیح خواهند شدها بهاین سؤال .باشند

 های تشریحیسؤال

تصحیح نخواهند شد و  ها به طور خودکارسؤالاین  .هایی هستند که پاسخشان در قالب یک یا دو پاراگراف نوشته خواهد شدهای تشریحی سؤالسؤال

 .دهی دستی هستندنیازمند نمره

 توضیح

ه خی به آن دادنیست پاس که نیازی( تواند شامل تصویر نیز باشدکه می)بلکه از آن برای نشان دادن یک متن . در واقع یک نوع سؤال نیست« توضیح»

 (.صورت خودکارصورت دستی و چه بهچه به)دهی نخواهند شد ها، آنها کالً نمره«توضیح»دن با توجه به ماهیت غیر سؤال بو .شودشود استفاده می
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 ارسال و دریافت پیام

انات ن ازطریق امکهمچنی کاربران میتوانند از طریق محیط ارسال پیام موجود درسیستم آموزش مجازی پیامهای خود را برای سایرین ارسال دارند و

توانید  اب کنید و میرا انتخ برای ارسال پیام گزینه پیام جدید. پیغامهای فرستاده شده به صندوق پیام خود را مشاهده نمایندموجود در این محیط، 

رده و بر ود را تایپ کتن پیام خدر صفحه باز شده م. رد نظر کلیک نمایید از میان نتایج جستجو بر روی نام فرد مو. کاربر مورد تظر را جستجو نمایید

 .کلیک نمایید "ارسال پیام"ی رو
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 کالس آنالین

 . (در صفحه نخست سایت قرار داده شده است)را دانلود و نصب نمایید player Flash نرم افزار. ۱

 (.در صفحه نخست سایت قرار داده شده است)را طبق مراحل زیر نصب نمایید  in-Add Connect9 Adobeنرم افزار . ۲

 

ی را نصب لید فارسکبا توجه به اینکه در برخی از مرورگرها نمایش تایپ فارسی با مشکل مواجه می شود، توصیه می گردد نرم افزارصفحه  -۳

 (.داده شده استدر صفحه نخست سایت قرار )نمایید

ظه با پیغام زیر مواجه می کلیک نمایید پس از چند لح setup گزینه  برای این کار پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نموده سپس بر روی 

 :شوید
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د در هنگام تایپ در کالس دقت کنی. را انتخاب نماییدfum پس از این مرحله مطابق با تصویر زیر صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید و گزینه 

 .آنالین صفحه کلید در همین حالت قرار گرفته باشد

 

 .پس از نصب نرم افزارهای مورد نیاز در بخش کالس آنالین، وارد کالس خود شوید. ۴
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 .کلیک نمایید  "پیوستن به کالس"در صفحه جدید بر روی گزینه . ۵

 

 .را انتخاب نموده و وارد کالس شوید  Open را مشاهده نمودید ، گزینه Open t’Don یا Open در صورتی که پیغام. ۶
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شــده  ارد ســامانهورد نظر واز این رو اگر قبل از ساعت م. فعال نخواهد شد کالس، لینک ورود به کالسید تا قبل از زمان شروع ته باشبه خاطر داش

 .جازی ظاهر شودملینک ورود به کالس  کنید تا  refreshد، صفحه را اید و تا دقایقی پس از سپری شدن زمان مورد نظر لینک کالس فعال نش

 فعال کردن میکروفن

ا امکان تلیک کنید روی عالمت میکروفن در قســمت میانی باالی صفحه ک( ادامهراهنمایی بیشتر در )پس از چک کردن تنظیمات مربوط به صدا 

 .صحبت کردن در کالس ، برایتان فراهم شود
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 مختلف صفحه اصلی توضیح قسمت های

 

 : همانگونه که در تصویر فوق پیداست، صفحه اصلی کالس مجازی از چهار قسمت اصلی بصورت زیر تشکیل شده است

 بخش Share جهت نمایش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان 

  بخشVideo جهت نمایش تصویر استاد در کالس 

  بخشAttendees جهت نمایش لیست حاضرین در کالس 

  بخشChat جهت ارتباط نوشتاری بین حاضرین در کالس. 

از معرفی منوهای  در ادامه و پس .ممکــن اســت برحســب تنظیمــات اعمــال شــده در ســرور کالس مجازی قسمت های فوق متفاوت باشند 

  .ی ضروری خواهیم پرداختهای فوق و سایر قسمت ها نرم افزار، به شرح و بررسی قسمت

  Meeting منوی

 :یکنیممصرف نظر  هاسایر گزینه ا پرداخته و از بررسی زیر نیاز دارند، لذا به بررسی همین منو، در این منو تنها به گزینه انشجویان د

  Audio Setup Wizard   :اسپیکر و میکروفن /جهت بررسی عملکرد صحیح هدست 

 

 

 



 

14 
 

 دانشگاه حکیم سبزواری - راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی

  Audio Setup Wizard 

پنجره ایی  . لیک کنیدکمجازی ، ابتدا روی این گزینه  کالساســپیکر و میکروفن متصل به رایانه خود در  /جهت بررســی عملکرد صحیح هدســت 

 .کلیک کنید Nextدر پنجره جدید بر روی دکمه . داده خواهد شدبصورت شکل زیر نشان 

 

لکرد صحیح آن هدســت و اطمینان از عم /کلیک نموده و در صورت شــنیدن صدای موزیک از اســپیکر Sound Play در پنجره بعد روی دکمه

 .انه خود بررسی کنیدکلیک کنید، در غیر اینصورت تنظیمات مربوط به خروجی صدا را در رای Next روی دکمه

 

وفن انتخاب میکر ربوطه ومبدین منظور با کلیک بر روی قســمت . در پنجره بعدی، شــما باید تنظیمات مربوط به میکروفن خود را بررســی نمائید

 .نیدکلیک ک Next ، روی دکمه)درصورت وجود چند میکروفن روی سیستم(مورد نظر خود از بین میکروفن های متصل به سیستم 
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پنجره کوچک دیگری نمایش داده خواهد شد که اجازه استفاده نرم افزار از میکروفن را تعیین میکند،  Record در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه

کلیک کنید تا ضبط  )تصویر زیر (۱سپس روی دکمه شماره . کلیک کنید تا ضبط صدا از طریق میکروفن آغاز شود Allow در این پنجره روی دکمه

 در صورت عملکرد صحیح روی دکمه .کلیک نمائید تا صدای ضبط شــده پخش شود PlayRecording صدا متوقف شــود ســپس روی دکمه

Next کلیک نمائید و در غیر اینصورت تنظیمات مربوط به میکروفن را در رایانه خود چک کنید. 

 

 .به بخش پایانی تنظیمات صدا میرسیم Next و سپس کلیک بر روی دکمه Silence Test در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه

 

 .کلی از وضعیت تنظیمات صدا به شما نمایش داده خواهد شد اطالعاتدر پنجره نهایی این بخش یک سری 



 

16 
 

 دانشگاه حکیم سبزواری - راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی

 

Attendees 

 .به خود نمایش داده میشود مخصوص قسمت ، درکالسدرصورت فعال بودن این گزینه لیست افراد حاضر در 

 

Video 

 . ستاد را مشهده نماییدا ویدیو دیتوانیم ریشما در قسمت نشان داده شده در تصو
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 نقش های  موجود در کالس

 . مکان داردا شیبرا ها یدسترس یوتمام باشدیو برگزارکننده م ریبه عنوان مد host(s) نرم افزار نیدر ا نیکالس انال یبرگزار یبرا

Presenter  ای یمعمول ینسبت به اعضا یدارد ول ریمحدود تر نسبت به مد یها یانتخاب شده و دسترس ریاست که توسط مد یفرد participant 

 . همان شرکت کننده ها دارد ای 

Host  شرکت کننده را به تواندیم presenter کند لیو بالعکس تبد. 

 

 

 خصوصی و عمومی چت 

 .وجود دارد یکالس مجاز ای ناریدر وب یاعضا یسمت راست امکان چت عموم نییقسمت پا در

 : Chatجهت نوشتن مطلب در قسمت 

 (۱شماره )متــن مــورد نظــر خــود را در کادر مخصوص وارد نمائید

 کلیک کنید( ۲شماره )را فشــار دهید یا برروی دکمه ارسال  Enter کلید
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 ( ۳شماره )  Attendees وس به نــام فرد موردنظــر خــود در لیســت اجهــت ارســال یــک متــن بصورت خصوصــی، ابتــدا بوســیله م

که . ه خواهد شدچت اضاف قسمت جدیدی در قسمت پائینی tab با این کار. کلیــک کنید  Chat Private Startاشــاره نموده و سپس روی گزینه 

 جود در آن فقط برای شما و فرد مورد نظر نمایش داده میشودمتن مو

 

 : مجازی کالس عالیم در محیط
ه معنی باالبردن دست بعالمت  با کلیک کردن روی ان کنار نام شما .برای سوال پرسیدن دراین نرم افزار گزینه باال بردن دست باالی صفحه وجود دارد

 .اجازه گرفتن ظاهر میشود

 :با بازکردن چارت اجازه گرفتن شما گزینه های زیر را مبینید که که معنی هرکدام به شرح زیرمیباشد

Agree :نظر موافق اشتن 

Disagree :مخالف بودن 

Step away :ممتنع بودن 

Speak louder :درخواست صحبت با صدای بلندتر 

Speak softer :درخواست صحبت با صحبت با صدای اهسته 

Speed up :درخواست سریع تر شدن روال اموزش 

Slow down :درخواست کندتر شدن روال اموزش 

Laughter :خندیدن 

Applause :تشویق 

Clear status :پاک کردن وضعیت ثبت شده 

https://www.tehranserver.ir/virtual-class.php
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وتی با ید تبادالت صمیتوان با فعال کردن ان میکروفون برای شما فعال شده و. کنار عالمت اجازه گرفتن در باالی صفحه عالمت میکروفون را میابید

 .سایرین داشته باشید

 .عالمت بلندگو نشانه اسپیکر میباشد که شما صداها را بشنوید

 

 : نینکته در هنگام شرکت در  کالس انال

 شودیصدا م و شدنباعث اک رایز ، یدر هنگام استفاده از کالس مجاز دیخود را باهم همزمان روشن نگذار کروفونیو م کریاسپ چگاهیه. 

 

 موفق و پیروز باشید
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