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 هعرفي سیستن:

آهوَشش هٌّودُ ٍ آهوَشش نیسًودُ زا توِ      ًسم افصازی اسر کِ تسسسی  سیسسن هدیسیر آهَشش

کٌود    ثثر ٍ خیگیسی هیدیگس خیًَد هاهُ ٍ فؼالیر هٍزُ ّای آهَشش الکسسًٍیکی زا هدیسیر، یک

 قواهز  زا فسانیوساى   ٍ کٌد زا تِ عَز خَهکاز هدیسیر هی یاهنیسیزًٍد آهَشش ٍ س تِ ػثازذ هیگ

  اشًدتدسه خَه زساش ّن فسانیساى تا هطازکر ٍ ّوکازی تِ کِ ساشه هی
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 ٍزٍه تِ سیسسن -1

 ٍارد کردى ًام کاربري ٍکلوِ عبَر 1-1

زا هز  (http:// adi.tehranlms.irآهزس ساهاًِ آهَشش الکسسًٍیکی )تسای ٍزٍه تِ سیسسن، 

کالس "چح نصیٌِ  سور زفسِ ٍ اش هٌَی  adi.ac.irهسٍزنس خَه ٍازه ًوایید یا تِ سایر هَسسِ تِ آهزس 

 زا اًسخاب ًوایید    "آهَشش هجاشی

 

 

   

 

 

 خس اش تاش ضدى ساهاًِ هز هسٍزنس ایٌسسًسی، تِ ضکل شیس،

 

 
 

زَجوِ کٌیود ًوام     ضوَید   ٍازه کسهى ًام کازتسی ٍ کلوِ ػثَز خَه ٍازه سیسسن هدیسیر یواهنیسی هوی  تا 

هز غَزذ غوحی  توَهى   کازتسی ضوازُ هاًطجَیی ٍ زهص ػثَز کد هلی تدٍى غفسّای اٍل آى هی تاضد   

 ًام کازتسی ٍ کلوِ ػثَز ٍازه سیسسن خَاّید ضد 
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 کل شیس هطاّدُ خَاّید کسه:خس اش ٍزٍه تِ سیسسن هحیغی زا ّواًٌد ض

 

کِ یک تلَک هز سسَى ّای سور زاسر ٍ تخطی هز ٍسظ غفحِ زحر ػٌوَاى هزس ّوای هوي ٍجوَه     

 هازًد 

 فراهَضي رهس عبَر 1-2

زهص ٍزٍهزواى،   یتاشًطاً کلیک کٌید ٍ سدس تسای "ذ؟یا فراهَش کردُ "ی ایي کاز اتسدا زٍی لیٌک تسا

ُ یضوا هز خا یکِ هطخػاذ ٍزٍه ی  هز غَززدیخَه زا ٍازه ًوائ کیآهزس خسر الکسسًٍ ای یًام کازتس  گوا

هٍتوازُ توِ آهزس    یهز هَزه ًحوَُ هسسسسو   ییّا ضاهل هسسَزالؼول یکیًاهِ الکسسًٍ کیضَه،  دایهاهُ خ

 ضوا ازسال خَاّد ضد  کیخسر الکسسًٍ
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 هحیظ هزس  -2

 ٍرٍد بِ هحیط درس 2-1

کٌید، کِ تا کلیوک توِ زٍی    خَه زا هطاّدُ هیر هزٍس لیس )ٍسظ غفحِ( هرٍر کلي درسهز قسور 

)هز ایي هثال هزس اغَل هودهکازی  ّس یک اش ایي هزس ّا ٍازه هحیظ اخسػاغی آى هزس خَاّید ضد 

 اًسخاب ضدُ اسر (

 
 

ّای آهَشضوی هخسلفوی هیودُ     ّا ٍ یا ّفسِ خس اش ٍزٍه تِ غفحِ اغلی ّس هزس هغاتق زػَیس شیس، تخص

 خص ٍ یا ّفسِ تا زَجِ تِ غالح هید اسساه،  فؼالیر ّا یا هٌاتغ آهَشضی قساز هازًد هی ضَه  هز ّس ت
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هز اهاهِ ّس یک اش فؼالیر ّا ٍ یا هٌاتغ کِ هوکي اسر هز ّس یک اش تخص ّا ٍ ّفسِ ّای آهَشضی قساز 

 نیسه، تِ اخسػاز زَضی  هاهُ خَاّد ضد   

 آزهَى آًالیي 2-2

ِ  اش سًٍیکی تا اًَاع سَاالذ هخسلف،آشهًَی الکس ،آًالیي آزهَى ِ  چٌود  جولو  خاسو   زغثیقوی،  ای، نصیٌو

  هی تاضد     ٍ ػدهی کَزاُ،

ِ  یوک  هز ضوسکر  هٌفی، ًوسُ شهاًی، ّای هحدٍهیر آشهَى، شهاى آشهَى، هز ضسکر هفؼاذ زؼداه  ضوثک

تاضد کِ زَسظ  هیآًالیي  آزهَى اهکاًاذ هسسِ اش آشهَى آًالیي زػحی  هاًطجَ، ًوسُ تِ تاشخَزه خاظ،

 ضَه  اسساه هزس هطخع هی

آشهَى تِ خایاى زسویدُ ٍ خاسو     ،"ثبت ّوِ ٍ اتوام"خس اش ضسکر هز آشهَى، تا کلیک تِ زٍی نصیٌِ 

 هّد  ّای ضوا ثثر ضدُ ٍ ساهاًِ خاس  غحی  ٍ ًوسُ زا تِ ضوا ًوایص هی
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 بازخَرد  2-3

تاضد  هز تاشخَزهّا تٌا  تخص ّای هخسلف هزس هی اش هاًطجَیاى تاشخَزه آٍزی جوغ ّدف اش تاشخَزهّا،

  ٍجَه هازه  ًاضٌاس غَزذ تِ تاشخَزه تِ هاهى خاس  اهکاى تس غالح هید هدزس هزس،

 تاالرگفتگَ  2-4

هز زاالز نفسگَ   تاضدهی فساّن هاًطجَیاى هزس، تسای زا شهاى ّن غیس نفسگَی ٍ تحث اهکاى نفسگَ زاالز 

، اهکواى ایجواه خسور جدیود هز زواالز زا      ضرٍع یک هباحثِ جذیذٍی نصیٌوِ  هاًطجَیاى تا کلیک تِ ز
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 خَاٌّد هاضر 

 

 

ِ  زا فایل تیطسسی زؼداه یا ٍ یک زَاًید هی زوایل غَزذ هز قسور فایل ضویوِ،  هز  هغلوة  ّوس  ضوویو

   ًوائید

 تکالیف 2-5

کوِ هودزس هزس آى زا اػوالم    هاًطجَیاى قاهز تِ ازسال زکلیف، خسٍضُ ٍ یا فایل ّایی  فؼالیر ایي زَسظ

ِ  چٌود  هحسَی هاًٌد فایل ّسنًَِ زَاًٌد تٌا تس اًسخاب اسساه، هی کسهُ اسر، هی تاضٌد  هاًطجَیاى  زسواً

  ًوایٌد ازسال زا     ٍ PDF هاًٌد ّای فایل،  ٍیدئَ غَذ، ایی،
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 کلیک کٌید    "اضافِ کردى تکلیف"تسای ازسال زکلیف زٍی نصیٌِ 

 

 

 کالس هجازي  2-6

َ   یکٌفساًس تا اهکاًاز دئَیٍ یغیهح ،یکالس هجاش  ،یًَضوساز  ،یغوَز  ،یسیّواًٌد اززثاط ّوصهواى زػو

 کیو هدزس هٍزُ، ّواًٌود   ریسیٍ     زا تا هد لیفا یتسه هجْص، ضثظ جلسِ، تِ اضسساک نراز ریزخسِ ٍا

 تاضد  هی یکالس سٌس

کلیک کسهُ ٍ تؼد هز غفحِ تواش   هَزه ًظسجاشی هزس ، اتسدا تِ زٍی لیٌک کالس هجْر ٍزٍه تِ کالس
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 کلیک کٌید      "ٍرٍد بِ کالس"تس زٍی لیٌک  ضدُ، ّواًٌد ضکل شیس

 

زَجِ فسهایید انس تسای اٍلیي تاز اسر کِ تِ کالس ٍازه هی ضَید، تِ خیام اضوازُ ضودُ هز تواالی لیٌوک     

 1935خالنیي کالس هجاشی ٍ تاش تَهى خَزذ ٍزٍه تِ کالس زَجِ کسهُ ٍ اش ًػة تسًاهِ ّای فلص خلیس، 

 )ایي تسًاهِ ّا هز غفحِ اٍل سایر قاتل هزیافر ّسسٌد( اعویٌاى حاغل فسهایید 

 زَاًید تِ هحیظ کالس ٍازه ضَید هز غَززی کِ هطکلی تا ٍزٍه تِ کالس ًداضسِ تاضید هی

 ضکل شیس ًوای کلی اش یک کالس هجاشی زا ًطاى هی هّد:
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َیس تاال، اهکاى تِ اضسساک نرازی اسالیدّای هزس، اسسفاهُ اش زخسِ ٍایر تسه الکسسًٍیکی، زػ 1هز تخص 

 تِ اضسساک نرازی هسکساج ٍجَه خَاّد هاضر 

ضسکر کٌٌدناى  3ٍیدئَ ٍجَه خَاّد هاضر ٍ هز تخص  زػَیس تاال اهکاى تِ اضسساک نرازی 2هز تخص 

کِ ازایِ   Presenterکِ اسساه هزس ٍ hostهز کالس هطخع هی تاضد  هز ایي تخص سِ ًقص کلی 

کِ هاًطجَیاى هی تاضٌد ٍجَه هازه  هز حالر کلی هاًطجَیاى زٌْا ًقوص   Participantsهٌّدُ ٍ ًیص 

Participants  زا هازًد کِ هز غَزذ ًیاش تِ اسسفاهُ تیطسس اش اهکاًاذ ّواًٌد تِ اضسساک نرازی غَذ

کالوِ هسٌی تیي اػضای ضسکر کٌٌودُ هز کوالس هوی تاضود اش     کِ ه 4ٍ زػَیس هاًطجَ تایسسی اش تخص 

ٍ  Hostهدزس هزس هزخَاسر ًواید توِ ٍی ًقوص تواالزسی هّود  کوِ توِ ػٌوَاى هثوال ًقوص ّوای           

Presenter  خَاٌّد هاضر زا هیکسٍفي خَه زا هز کالس فؼال ًوایٌود ٍ غوحثر    5هسسسسی تِ تخص

 کٌٌد 
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هکاى اجاشُ اش اسساه هزس تسای کازّای هخسلوف ّوچوَى هز   ا 6ّوچٌیي هاًطجَیاى تا اسسفاهُ اش تخص 

اخسیاز نسفسي هیکسٍفي زا هی زَاًٌد اش اسساه هزس هزخَاسر ًوایٌد، کِ هز ایي حالور توِ اسوساه هزس    

خیغاهی ازسال هی ضَه کِ تا زایید آى هاًطجَ اهکاى اجاشُ اش اهکاًاذ هستَعِ هزخَاسسی   (Host)ًقص 

 زا خَاّد هاضر 

( هیسَاًٌد کالس زا ضثظ کٌٌد، ایي اهکاى هز هٌَی ضکل شیس هطخع هی Hostهز کالس )ًقص  اسازید

 تاضد:

 

هز غَزذ ػدم ضثظ کالس ّیچ اهکاًی تسای هطاّدُ هجده کالس ٍجَه ًخَّد هاضر کوِ ًیواش    ًکتِ:

 اسر هاًطجَیاى هحسسم ًیص تِ ضثظ ٍ یا ػدم ضثظ ضدى کالس زَجِ هاضسِ تاضٌد 

کالس اهکاى هطاّدُ کالس ضثظ ضدُ هز غفحِ ٍزٍه تِ کالس ٍجَه خَاّد هاضور،   هز غَزذ ضثظ 

 ضکل شیس ًوای کلی ایي اهکاى زا هطخع هی ساشه:



 نسخه دانشجو

راهنماااسی تم ااا   

ماااااااا      

 آموزش 
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 فرٌّگ هعاًي  2-7

لغواذ   فیاش زؼاز یسسیل گسیکدی یزَاًٌد تا ّوکاز ضسکر کٌٌدناى هز هزس هی ،یهز هاضٍل فسٌّگ هؼاً

ضدى لغاذ آى تِ غوَزذ خَهکواز    ٌکیاهکاى ل یهؼاً فسٌّگ  ٌدیاًو جاهیزا ا یفسٌّگ هؼاً کیّواًٌد 

 زا خَاّد هاضر  ریسا ایهز سساسس هزس ٍ 

زَاًیود یوک    هی"زؼسیف یک اغالح جدید "تؼد اش ٍزٍه تِ تخص فسٌّگ هؼاًی هی زَاى تا کلیک تِ زٍی

 اغغالح جدید زؼسیف کسه  

 

یف، زَضیحاذ آى زا هزج کٌید  اهکاى افصٍهى هز قسور اغغالح، لغر زا ًَضسِ ٍ سدس هز تخص هز زؼس

 زا اًسخاب کٌید  "ذخیسُ زغییساذ "فایل تِ ّن فساّن هی تاضد  هز اًسْا نصیٌِ 
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 8-2 ٍیکي

زَسوووظ 

ایوووووي 

 یکو یٍ ریاش غفحاذ ٍب ّواًٌد سوا  یهجوَػِ ا کی صیسایٍ یا اضافِ کسهى ٍ هاضٍل هاًطجَیاى اهکاى

 صیسایو ٍ ایو ٍ  جواه یزا ا یهسٌو  سَاًٌود یه کسیکدی یافساه تا ّوکاز یکی  زَسظ ٍاهکاى خریس هی تاضد ایخد

 کٌد  صیسایخَه زا ٍ یکیٍ یّس ضخػ ایٍ  ٌدیًوا

تسای ایجاه یک غفحِ جدید، هز تخص ػٌَاى غفحِ جدید، ػٌَاى ٍیکی زا هزج کسهُ ٍ هز قسور فسهر 

ِ  "نصیٌوِ  ًَع فسهر زا هطخع هی ضَه ٍ هز اًسْا تسای افصٍهى غفحِ تایسسی تِ زٍی   "ایجااد صافح

 کلیک ضَه 
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 پایگاُ اطالعات 2-9

تاضود    اعالػاذ هخسلف هی یٍ جسسجَ یًگْداز جاه،یا یاش اعالػاذ تسا یجاهؼ یگاّیاعالػاذ، خا گاُیخا

 يیو ا سَاًٌود یضَه ٍ کوازتساى هزس ه  هی يییزؼ ییلدّایّا زَسظ هدزس هزس تِ ػٌَاى ف یساخساز ٍزٍه

 کٌٌد  لیزا زکو گاُیخا

زَاًید یک فایل تِ خایگاُ اعالػواذ   هی "افسٍدى ٍرٍدي"تا ٍزٍه تِ خایگاُ اعالػاذ ٍ کلیک زٍی نصیٌِ 

 اضافِ کٌید  

 

زَاًید فایل خَه زا اًسخاب کٌید ٍ هز اًسْا تسای ذخیوسُ   هی" choose a file "تا کلیک زٍی نصیٌِ

 کلیک کٌید   "رخیرُ ٍ ًوایص"تِ زٍی نصیٌِ 



 نسخه دانشجو

راهنماااسی تم ااا   
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 َزضيکارگاُ آه 2-11

َ  یّوسواى هز کازّوا   یّوا  یاتیو ازش صیو ٍ ً یٌیتاشت ،یاهکاى ّوکاز ،یکازناُ آهَشض زا فوساّن   ییهاًطوج

  کٌدیه

 ثثر کٌٌود   سسنیٍ     زا هز س word سال،یجیه یّواًٌد هحسَ یهخسلف یّا لیزَاًٌد فا هی اىیهاًجطَ

 یاتیو اهکاى ازش اىیهاًطجَ ،د ضدخَاّ یاتیهخسلف، ازش یازّایتا هؼ یاتیفسم ازش کیزَسظ  یازسال هغالة

فوساّن   اشیو تِ غَزذ ًاضٌاس هز غوَزذ ً  یاتیاهکاى ازش يی، ّوچٌهازًدزا  گسیه اىیهاًطجَ سیهغالة سا

  اسر 

زَاًید عسیقِ ازسال کاز خَه  هی "کار خَدتاى را ارسال کٌیذ" تا ٍزٍه تِ کازناُ ٍکلیک تِ زٍی نصیٌِ

سهُ ٍ زا کاز ضوا زَسظ اسساه هزس تاشتیٌی ضَه ٍ ًوسُ ایی توِ  کِ زَسظ اسساه زؼییي ضدُ زا هطاّدُ ک

 ضوا اخسػاظ یاتد 



 نسخه دانشجو

راهنماااسی تم ااا   

ماااااااا      

 آموزش 
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 زقَین  -3

ایي قسور زقَین آهَشضی زا تا اهکاًازی ّواًٌد، هطاّدُ زخداهّا هز اخسیاز هاًطجَیاى قوساز هوی هّود     

 ضًَد    هاًطجَیاى هی زَاًٌد تا کلیک تِ زٍی زقَین ٍ هطاّدُ آى، اش زخداهّای هخسلف هغلغ

 

 زٌظیواذ -4

  تٌظیوات صیرایٍ 4-1

هز زَلثاز هطکلی زًگ تاالی غفحِ تؼد اش کلیک تِ زٍی ًام کازتسی اهکاى هطاّدُ ٍ ٍیسایص زٌظیوواذ  

هطخػاذ فسهی، ًوساذ، خیغام ّا ٍ ًیص سلیقِ ّا ٍجَه هازه کِ تِ ساهنی هی زَاًید حساب کازتسی خَه 

 زا ٍیسایص کٌید 



 نسخه دانشجو

راهنماااسی تم ااا   

ماااااااا      

 آموزش 
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