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 را مطالعه نمایید.این فایل راهنما  سیستم آموزش مجازی سام استفاده و آشنایی با  برایگرامی  اساتید

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

 

 و کلمه عبور خود را وارد نمایید.  در صفحه باز شده اطالعات نام کاربری 

 

 .پس از الگین وارد صفحه اصلی سام میشوید 

 

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

 

 .در صورت کلیک بر روی گزینه " خروج از سایت" از سایت خارج میشوید 

 قرار دادن تصویر پروفایل:
 باالیی سایت کلیک کنید تا لیست کشویی در صورت نیاز به تغییر مشخصات و یا قرار دادن عکس پروفایل بر روی نام و  نام خانوادگی خود در نوار 

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

 

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

 

 :درسو تکمیل  مشاهده 
میتواند دروسممی که در آن ترم در سممام برای او فعال  فرددر بخش راهبری که در سمممت چص صممفحه قرار دادر با کلیک بر روی "صممفحه خانگی من" هر 

 یباشد را مشاهده نماید و با کلیک بر روی هر درس از اطالعات و محتوای آن استفاده نماید.م
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یک بر کلدر این صفحه لیست دروسی که این ترم به عنوان استاد یا حتی دانشجو برای شما اختصاص داده شده است را میتوانید مشاهده کنید و با 
 روی در مورد نظر میتوانید به تغییر یا مطالعه آن بپردازید.

 در اینجا برای تست با درس مبانی کامپیوتر آموزش را ادامه میدهیم و بر روی آن کلیک میکنیم.

 

 

ن تدریس میکند میتواند این موارد را همانطور که مشاهده میکنید در ابتدا تمام بخش ها خالی می باشد و استاد طبق مطالبی که در درس به دانشجویا
 تکمیل نماید.

که در باالی صفحه سمت برای شروع کار روی بخش های مختلف این صفحه باید بر روی دکمه " شروع ویرایش" 
 کلیک کنید.چص قرار دارد 

 با این کار صفحه به شکل زیر تغییر میکند:
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 ." قوانین و شرایط کالس خود را قرار دهم کار را شروع میکنیم 1با فرض اینکه بنده به عنوان استاد درس تمایل دارم در قسمت "موضوع

 با کلیک بر روی "ویرایش" لیست کشویی آن باز میشود و "ویرایش موضوع" را انتخاب میکنیم.

 

با برداشتن تیک "استفاده از نام پیش فرض"  هر نامی که تمایل دارید برای این بخش تعیین نمایید و در کادر زیر آن توضیحات  در صفحه زیر میتوانید
 الزم را در درج نمایید.

 

 به این ترتیب بخش اول توسط شما تکمیل گردید و برای موضوعات بعدی نیز مشابه این مورد اقدام نمایید.

 

 جزوه برای دانشجویان: اضافه کردن فایل یا
 بر روی گزینه "اضافه کردن یک فعالیت یا منبع" کلیک نمایید. )حتما باید شروع ویرایش باالی صفحه فعال باشد(
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 در صفحه بازشده  " فایل" را انتخاب نمایید و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

 

و در قسمت نام یک اسم برای فایل خود وارد نمایید و در قسمت توصیف اگر نیاز به توضیحات برای این فایل  این صفحه را تکمیل نمایید تاطالعا
 drag andوجود دارد وارد نمایید و در انتها نیز فایل جزوه ای که قصد بارگزاری دارید را در قسمت مشخص شده در تصویر با کشیدن و رها کردن )

drop.رها کنید ) 
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 وه باشید که در قسمت مشخص شده در باالی کادر "انتخاب فایل ها" توضیحات مختصری در مورد حداکثر اندازه فایل نماید داده شده است دقت داشت
 درصورتی که فایل شما سنگین تر از این مقدار باشد نمی تئانید بار گزاری نمایید و باید به کارشناس آموزش مجازی اطالع دهید.

 

 تعریف تکلیف :
 بر روی گزینه "اضافه کردن یک فعالیت یا منبع" کلیک نمایید. )حتما باید شروع ویرایش باالی صفحه فعال باشد(

 در صفحه بازشده  " تکالیف" را انتخاب نمایید و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

 

 در صفحه باز شده، در قسمت نام و توضیح اطالعات الزم را وارد نمایید.

 

 ادامه در کادر مربوط به دسترسی : در
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شود را تعیین نمود مثال اگر امروز اقدام به تعریف تمرین میکنم ولی  شجویان فعال  سال از" : میتوان زمانی که تمرین برای دان ین از میخوایم تمر "اجازه ار
 هفته اینده فعال شود ، در این قسمت زمان هفته اینده را تکمیل میکنیم.

 در این بخش زمانی که مهلت ارسال تکلیف به اتمام میرسد را تعیین میکنیم. "مهلت تحویل": 

 یاد.م"تاریخ قطع ارسال تکلیف" : در این بخش میتوان تعیین کرد مثال تا یک هفته بعد از اتمام "مهلت تحویل" هم دانشجو بتواند فایل ارسال ن

 

 

( و یا اینکه فایل Online Textن کرد که در پاسخ به این تکلیف دانشجو بتواند پاسخ را تایص کند)در ادامه در کادر مربوط به " انواع ارسال" میتوان تعیی
 ارسال نماید.

میتوان محدودیت کلمه برای تایص پاسممخ را تعیین  Online Textدر صممورت انتخاب 
 نمود.

 مود.نو همچنین میتوان تعداد فایل هایی که بتئاند ارسال کنید را نیز میتوان تعیین 

در قسمممت حداکثر اندازه فایل ارسممالی  میتوان حجم فایل ارسممالی توسممط دانشممجو را 
 تعیین نمود .

 در انتها نیز بر روی دکمه ذخیره تکلیف کلیک نمایید تا ثبت گردد. مابقی موارد موجود در این صفحه ضروری نمی باشند.

 مشاهده پاسخ های دانشجویان به تکالیف:
 عریف نموده اید کلیک نمایید.بر روی تکلیفی که ت

 

 مشابه تصویر زیر توضیحاتی مشاهده میکنید که تعداد شرکت کنندگان و.... 

 "مشاهده تمام ارسال ها" کلیک نمایید. بر روی  ارسال کننده تکلیف برای مشاهده افراد

  

 مشاهده نمایید.در جدول نمایش داده شده میتوانید لیست افراد به همراه فایلهای ارسالی انها را 
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 یا آزمون: Quizeتعریف 
 بر روی گزینه "اضافه کردن یک فعالیت یا منبع" کلیک نمایید. )حتما باید شروع ویرایش باالی صفحه فعال باشد(

 در صفحه بازشده  " آزمون" را انتخاب نمایید و بر روی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

 

 پیکربندی کلی آزمون را تکمیل نمایید.اطالعات در مرحله اول باید 

 در بخش نام ، نامی برای آزمون در نظر میگیریم و در قسمت شرح بهتر است مالحظات کلی برای هر آزمون انالین را بنویسیم.
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و اتمام آزمون را تعیین بعدی تنظیمات زمان آزمون می باشد، در این قسمت همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید میتوانید زمان شروع بخش 
" است مدت آزموننمایید ولی پیشنها نمیشود زیرا اگر به هر دلیلی فرد کمی با تاخیر به آزمون برسد زمان خود را ازدست میدهد، گزینه بهتر استفاده از "

 که زمان آزمون دانشجو بعد از شروع آزمون مصاحبه میگردد. 

 

 میرسد" بهتر است " آزمون های باز بطور خودکار ارسال می شوند" انتخاب شود. بخش مربوط به "وقتی که آزمون به اتمام

 

 

: در این بخش میتوان نمره قبولی آزمون و تعداد دفعاتی که دانشجو میتواند در امتحان شرکت کند را تعیین نمود دقت بخش مربوط به نمره آزمون
 میگردد.داشته باشید که معموال تعداد دفعات آزمون یک تعیین 

 

 بخش بعد مربوط به "صفحه بندی سواالت می باشد که میتوان تعیین نمود که چه تعداد سوال در هر صفحه نمایش داده شود.

 در بخش "وضعیت سوال" نیز میتوان تعیین کرد که سواالت کل آزمون بصورت تصادفی و رندم  بهم بریزند و جابجا شوند.
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تعیین کنید در طول آزمون یا پس از آزمون چه مواردی برای دانشممجو نمایش داده شممود یا نشممود. )مواردی که در در بخش تنظیمات مروری میتوانید 
 نصویر انتخاب شده پیشنهاد میگردد.(

 

ار ند رقم اعشمممیتوانید تعیین کنید که در زمان نمایش نمرات دانشممجویان، تصممویر آنها نیز نمایش دهد یا نه و همچنین نمره نهایی با چ در بخش ظاهر
 باشد....

 

ضافی در آزمون"  سی در بخش "محدودیت های ا ستر شجویی به آن د شود تا اگر آزمون باز بود و دان سووردی در نظر گرفته  ست برای آزمون پ بهتر ا
 داشت نتواند بدون داشتن کلمه عبور ازمون را آغاز کند.

جلسممه آزمون حرممور داشممته باشممند ولی اگر یک نفر غایب باشممد میتواند از هرکجا که به  بطور مثال اگر شممما ازمون را تعریف نمایید و دانشممجویان در
 اینترنت دسترسی داشته باشد در آزمون شرکت کند و ممکن است شما نخواهید افراد غیر حرور یافته شرکت کنند.

 

 

ما اضافه میگردد که در مرحله بعد باید سواالت آمون را تعریف درانتها نیز ذخیره میکنیم و پیکربندی کلی آزمون تمام میشود و در صفحه اصلی درس ش
 نماییم.

 

 یلک نماییم.لدرصورتی که نیاز به تغییرات در پیکربندی آزمون داشتیم میتوانید با کلیک بر روی ویرایش از منوی کشویی بازشونده بر روی "پیکربندی" ک

 

 تعریف شده کلیک نمایید تا به صفحه بعد که در زیر مشاهده میکنید منتقل شوید.برای شروع تعریف سواالت آزمون کافیست روی ازمون 
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 " سواالت خود را اضافه نمایید.Addبا کلیک بر روی دکمه "ویرایش کویئر" وارد صفحه بعد میشویم که میتوانید با کلیک بر روی گزینه "

 

سوال" ، حال باید نوع سوال مورد نظر خود را انتخاب نمایید که چهارگزینه ای، جواب " و انتخاب گزینه "افزودن یک Addپس از کلیک بر روی دکمه "
 کوتاه، تشریحی.... میباشد.

 

 سوال چند گزینه ای:
 برای این نوع سوال باید "چند گزینه ای" را انتخاب نمایید و روی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

"نام سوال" بهتر است شماره سوال را وارد نماییم و در قسمت "صورت سوال" عنوان اصلی سوال وارد حال به تکمیل اطالعات می پردازیم، در قسمت 
 شود و در قسمت نمره نیز بارم این سوال وارد می گردد.

 داده شود. درصورت تمایل میتوانید در قسمت بازخورد نیز عبارتی را وارد نمایید تا در صورت فعال بودن نمایش بازخوردها به دانشجو نمایش
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ست یا اینکه  صحیح ا سخ  سخ ها فقط یک پا سمت بعد میتوانید تعیین کنید که از بین پا در ق
 میتواند چند گزینه صحیح باشد .

صادفی بهم میریزد، مثال ممکن  صورت ت سوال را ب صورت تیک خوردن گزینه های  مورد بعد نیز در 
 فرد دیگر در ب. است برای یک نفر گزینه صحیح در الف قرار گیرد برای

 و در قسمت بعد میتوانیم تعیین کنیم که شماره گزاری گزینه ها بر چه اساسی باشد.

شت حتما از قرار دادن تیک سوال مواردی چون " گزینه الف و ب" یا " گزینه ب و ج "  و .... وجود دا سخ های  صورتی که در بین پا "گزینه های  نکته: در 
 خود داری نمایید چون به این ترتیب جای گزینه ها جابجا میشود و پاسخ دانشجو نادرست میگردد. سوال تصادفی بهم ریخته شود؟"

 

 و .... نیز به همین ترتیب تکمیل شوند. 2" مقدار مورد نظر را وارد کنید و گزینه 1نیز در مقابل کادر "گزینه  برای پاسخ ها

 قرار داده شود و در انتها نیز بر روی ذخیره کلیک کرده و سوال ثبت میگردد.% 100صحیح  دقت داشته باشید که مقدار "نمره" باید فقط برای گزینه

 

نمره را دریافت نماید و اگر  %100را انتخاب نمود  2دانشممجو گزینه  راسمماتید گرامی میتواند از این نوع سمموال به گونه دیگری نیز اسممتفاده نمایند مثال اگ
 نمره با او اختصاص داده شود در غیر این صورت هیچ نمره ای دریافت نکند. %50را انتخاب نمود  4گزینه 

 درست/غلط: سوال 
 ایید." را انتخاب نمایید و روی دکمه اضافه کردن کلیک نم درست/غلط برای این نوع سوال باید "
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نیم که یین کحال به تکمیل اطالعات همانند مورد قبلی می پردازیم، تنها تفاوتی که این نوع سوال دارد در این است که در مقابل "جواب صحیح" باید تع
 "درست" یا "غلط" جواب صحیح است.

 

 : سوال جواب کوتاه
معموال انواع امال و نگارش جوابی که دانشجو ممکن  که باید بدانید این است که تعریف این نوع سوال کامال مشابه موارد قبلی می باشد فقط نکته ای

 است تایص کند را باید در این بخش وارد نمود تا اگر دانشجو به نحو دیگری پاسخ را تایص نمود نمره را از دست ندهد.

 

 : سوال تشریحی
پیش فرض ها را قرار دهید فقط در قسمت اندازه کادر متن، بسته به طوالنی  تعریف سوال تشریحی بسیار ساده می باشد و در بخش تنظیمات همین

 بودن پاسخی که دانشجو به سوال میدهد مقدار این کادر را بزرگ یا کوچک نمایید.

را  تعداد پیوستدر صورتی هم که پاسخ عالوه بر تایص نیاز به پیوست دارد قابلیت ارسال پیوست را فعال نمایید و سپس در قسمت اخر محدودیت 
 تعیین نمایید.
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سوال تعریف نمودید بعد از  اوله تنک سواالت را ندارد و اگر از این نوع  صحیح نمودن این  ستم قابلیت ت سی ست که  شریحی این ا سواالت ت صوص  در خ
 برگزاری ازمون باید خود اقدام به تصحیح نمایید.

جویان متفاوت میباشد و اگر تعداد سواالت تشریحی زیاد باشد ممکن است تایص برای برخی و نکته دوم اینکه دقت داشته باشید که سرعت تایص دانش
 سخت باشد و عدالت در امتحان رعایت نگردد.

 نکته پایانی برای تعریف امتحان یا کوئیز آنالین: 

ست که در این سواالتی ا شده در تصویر زیر ، مجموع نمره در وافع مجموع بارم  ست که در این تصویر چون  در بخش نمایش داده  شده ا صفحه تعریف 
سوال  شد مجموع  0.5دو  سواالت باید حداکثر نمره یا  1نمره می با شد  که در واقع پس از اتمام تعریف  ست و در باالی آن "حداکثر نمره " می با شده ا

 مجموع نمره یکسان باشد که نمره کل آزمون را تعیین میکند.

  

اسمت صمفحه مشماهده میکنیمد کمه در صمورت نیماز بمه ویمرایش پیکربنمدی آزممون و یما ویمرایش سمواالت کموئیز و .... کادر تنظیماتی در سممت ر
 میتوانید از آن استفاده نمایید.
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 مشاهده نتایج به آزمون و پاسخ دانشجویان:
 د."نتایج" کلیک نماییراست صفحه بر روی ت ید از کار تنظیمات سموبر روی آزمون کلیک نمایید وارد آزمون که ش

پس از تکمیل فیلتر های باالی صفحه درپایین صفحه میتوانید لیست دانشجویان و نمرات آنها را مشاهده کنید و 
 نمره کسب شده از هر سوال نیز نمایش داده میشود.

 

در باالی جدول امکان دانلود اطالعات نمرات با فرمت های مختلف  مشمماهده میکنید  زیرصممویر تهمانطور که در 
 وجود دارد که در تصویر نشان داده شده است.

 

 یدرصورتی که قصد دارید بررسی دقیق تری داشته باشید که پاسخ های هر دانشجو به هر سوال چه بوده است و یا قصد بررسی پاسخ سواالت تشریح
سخ ها نمایش را دارید ، برای این کار ز  شاهده میکنید کلمه "مرور آزمون" وجود دارد که با کلیک بر روی آن جزئیات پا شجو که در جدول نیز م سم دان یر ا

 داده می شود.

 

 

 

 



 

 
 

17 
 )ویژه دانشجویان( سام یآموزش مجاز  ستمیآموزش استفاده از س

 ارسال پیام در سام:
کادر "پیام ها" که در سمممت چص صممفحه زیر بخش راهبری قرار دارد مربوط به مشمماهده پیام های 

سال  سمت چص این کادر وجود دریافتی و یا ار شه  شد، بر روی گزینه "پیغام ها" که گو پیام جدید می با
 دارد کلیک نمایید.

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

 

روی مخاطبین قرار دهید و بر روی گزشممنه جسممتجو کلیک  را بر ’Massage navigation‘کادر مربوط به در صممورت نیاز به ارسممال پیام به فردی جدید، 
ی آن ونمایید سچس در کادر مربوط به جستجوی پیشرفته سمت چص صفحه ، نام فردی که قصد ارسال پیام به او را دارید جستجو نمایید و باکلیک بر ر

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

 

 

 


