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 را مطالعه نمایید.این فایل راهنما  سیستم آموزش مجازی سام استفاده و آشنایی با  برایدانشجوی گرامی 

 :ورود به سامنحوه 
  سایت وارستگان به آدرس درwww.varastegan.ac.ir " آموزش مجازی سام وارد شوید و مطابق تصویر زیر روی بخش "

 نمایید .کلیک 

 

 .در صفحه باز شده اطالعات نام کاربری)شماره دانشجویی( و کلمه عبور خود)کدملی( را وارد نمایید 

 

 .پس از الگین وارد صفحه اصلی سام میشوید 

http://www.varastegan.ac.ir/
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  با کلیک بر روی آن میتوانید زیر منوی آن را مشاهده کنید.در نوار باالیی این صفحه نام و نام خانوادگی خود را مشاهده میکنید که 

 

 .در صورت کلیک بر روی گزینه " خروج از سایت" از سایت خارج میشوید 
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 قرار دادن تصویر پروفایل:
  در صورت نیاز به تغییر مشخصات و یا قرار دادن عکس پروفایل بر روی نام و  نام خانوادگی خود در نوار باالیی سایت کلیک کنید تا

 را کلیک نمایید.لیست کشویی آن باز شو د سپس "مشخصات فردی" 
 .در این صفحه اطالعاتی مشاهده میکنید که برای قرار دادن عکس پروفایل باید بر روی " ویرایش مشخصات فردی" کلیک نمایید 

 

  در صفحه جدید باز شده هر کدام از اطالعات که نیاز به اصالح دارد میتوانید تغییر دهید و در قسمت "عکس کاربر" میتوانید عکس
 (.drag and dropود را بکشید و روی این صفحه رها کنید)پروفایل خ

 

 

 مشاهده درس های هر دانشجو:
سی که در آن ترم در  شجو میتواند درو صفحه خانگی من" هر دان صفحه قرار دادر با کلیک بر روی " سمت چپ  در بخش راهبری که در 

 درس از اطالعات و محتوای آن استفاده نماید.یباشد را مشاهده نماید و با کلیک بر روی هر سام برای او فعال م
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 ارسال پیام در سام:
شاهده پیام  صفحه زیر بخش راهبری قرار دارد مربوط به م سمت چپ  کادر "پیام ها" که در 
های دریافتی و یا ارسال پیام جدید می باشد، بر روی گزینه "پیغام ها" که گوشه سمت چپ 

 این کادر وجود دارد کلیک نمایید.

 در این صفحه میتوانید پیام های دریافتی و یا خوانده نشده را مطابق شکل مشاهده نمایید.

 

سال پیام به فردی جدید،  صورت نیاز به ار شنه  ’Massage navigation‘کادر مربوط به در  را بر روی مخاطبین قرار دهید و بر روی گز
شرفت ستجوی پی سچس در کادر مربوط به ج ستجو کلیک نمایید  سال پیام به او را دارید ج صد ار صفحه ، نام فردی که ق سمت چپ  ه 

 جستجو نمایید و باکلیک بر روی آن نام کادر تایپ متن پیام برای شما باز خواهد شد.
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شده در باالی  سیر نمایش داده  شتید از م صلی دا صفحه ا صفحه قبل و یا حتی و شت به  سام نیاز به بازگ صفحات  نکته: هرکجا بین 
 سایت روی مرحله مورد نظر کلیک نمایید تا به ان صفحه منتقل شوید.

 

 ارسال پاسخ تمرین:
درصورتی که استادی تمرین برای شما تعریف نموده باشد شما میتوانید از قسمت صفحه خانگی من وارد درس مورد نظر شوید و پس 

 تقال داده شوید.از مشاهده تمرین روی ان کلیک نمایید تا به صفحه ای مشابه زیر ان

 

در این صفففحه شففما میتوانید مشففاهده کنید که زمان 
تحویل این تمرین تا چه تاریخی می باشففد و چقدر زمان 
باقی مانده است که در تمرینی که در تصویر باال مشاهده 

 ت.زمان تحویل تمرین گذشته اس روز از 113مکنید 

ضافه کردن  سال تمرین بر رویس دکمه "ا " تکلیفبرای ار
 کلیک نمایید.

 تمرین ها دو نوع میتوانند باشند : 

 پاسخ را باید در همین صفحه تایپ نمایید.-1

 پاسخ باید بصورت یک فایل یا یک عکس ارسال شود. -2

 ک مربوط به پیام زیر را بزنید.یدقت داشته باشید که حتما ت

This assignment is my own work, except where I have acknowledged the use of the works of other people. 

 

: برای اطمینان از ارسال شدن تمرین میتوانید یک بار کال از سیستم سام خارج شوید و مجدد وارد شوید اگر در صفحه تمرین فایل 1نکته
 ارسال و یا پاسخ شما وجود داشت یعنی درست مراحل  را انجام داده اید.

 مربوط به ارسال فایل توضیحاتی وجود دارد که حتما به آن دقت کنید. : در باالی کادر2نکته

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این توضیحات شامل حداکثر حجم مجاز برای ارسال فایل و همچنین تعداد پیوست های مجاز 
 را اعالم میکند.
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