
 

 

 دوره های آموزشی 

 مدیریت و ایجاد گروه های آموزشی 

که گروه ها و زیرگروه های آموزشی تعریف می شوند. همه تعاریف و   ه آموزش مجازی، درختواره دوره های آموزشی است. جاییقلب سازماندهی سامان

 .با این بخش بسیار اهمیت دارد سامانه به نوعی با این بخش در ارتباط هستند و از این نظر دانستن نحوه کار تنظیمات

 مشاهده گروه های آموزشی

 .را انتخاب نمایید های آموزشیگروه و دوره سیستم زیر منویاز منوی مدیریت  .1

ها  توانید فهرست دورهدر این بخش با کلیک روی هر گروه می .شودهای آموزشی به شما نمایش داده میدر باکس سمت راست، فهرست گروه .2

 .در جدول روبروی آن مشاهده نمایید ها راو برگزاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ها را مشاهده نماییدتوانید زیر گروهکلیک روی گزینه + می های آموزشی هستند و با شود گروهمواردی که با آیکون آبی نمایش داده می :1نکته  

عبارت    شوند. بههای خاکستری نمایش داده میکنیم که با آیکونرا دوره اطالق می LMS های آموزشی در نرم افزارآخرین سطح از گروه :2نکته  

  توانید با تعریف برگزاری در آن دوره، آنشوند، و شما میتعریف میسیستم  های آموزشی هستند که یک مرتبه دردیگر برگ این درخت آموزشی، دوره

 .دوره را برگزار نمایید

با  توانید انواع برگزاریکنید. حال میتعریف می "آموزش فتوشاپ"دوره با عنوان  شما آخرین سطح درخت آموزشی خود را یک :به عنوان مثال

 .نمایید های مختلف را در مقاطع زمانی متفاوت تعریفاساتید، محتوا و آزمون

 افزودن گروه های آموزشی

های آموزشی خود را به صورت پدر فرزندی و به  روهالیه گ N توانیدمی به منظور افزودن گروه مراحل زیر را طی نمایید. توجه داشته باشید که شما

 .نامحدود تعریف نمایید تعداد



 

 

 

 .را انتخاب نمایید های آموزشیگروه و دوره از منوی مدیریت سیستم زیر منوی .1

ها  ت دورهتوانید فهرسدر این بخش با کلیک روی هر گروه می .شودهای آموزشی به شما نمایش داده میدر باکس سمت راست، فهرست گروه .2

 .در جدول روبروی آن مشاهده نمایید ها راو برگزاری 

 .ماوس را کلیک نمایید  کلیک راست  های آموزشیروی عنوان گروه .3

 .را کلیک نمایید افزودن گروه آموزشی  روی منوی بازشونده، .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را درج نمایید  عنوان گروه آموزشی با مشاهده فرم افزودن گروه آموزشی،  .5

 

 

 

 

 

 .باشدرا وارد نمایید. درج کد برای تعریف گروه الزامی می  کد گروه .6



 

 

استفاده نمایید. به   ها توانید برای تعریف کدینگ دورهها میمخفف عنوان گروه باشد. از کد گروه  تواند یک عدد یا کاراکتر انگلیسیه میکد گرو  :توجه

آموزش   راهبران به LMS آموزشی پدر آن باشد. جهت آشنایی بیشتر با نحوه کدینگ در هایتوانید ترکیبی از کد گروهعبارت دیگر کد برگزاری می

 .مربوطه مراجعه نمایید

کند. به  یک عدد باشد که موقعیت نمایش گروه در یک سطح را مشخص می بایسترا مشخص نمایید. ترتیب نمایش می ترتیب نمایش .7

 .استفاده نمایید هاو ... برای مشخص نمودن ترتیب نمایش گروه 02و   01توانید از اعداد می عنوان مثال

 .های هر گروه آموزشی را خواهد داشتمایید. این شخص امکان دسترسی و مدیریت دورهرا مشخص ن مدیر گروه نام شخص .8

شود.آیکون گروه را به صورت یک عدد کوچیک با  گروه آموزشی نمایش داده می را درج نمایید. این توضیحات در صفحه  توضیحات گروه  .9

 .شودگروه نمایش داده می آیکون آبیدرج نمایید. این آیکون در درخت شما به جای  Svg یا Png یا Gif فرمت

 .گردداز درج تصاویر به جای آیکون خودداری نمایید، چرا که باعث افزایش حجم درخت و کندی بارگذاری درخت آموزشی می :نکته

 .گردد، گروه شما به درخت آموزشی اضافه میذخیره با کلیک روی گزینه .11

توانید زیر گروه تعریف نمایید و سطح درخت آموزشی خود را گسترش آموزشی می ر گروهها نیز با کلیک راست روی هجهت تعریف زیر گروه .12

 .دهید

 افزودن دوره آموزشی 

های آموزشی  باشد. حال در ادامه برای تعریف دوره زیر مجموعه گروهمی  همانطور که در آموزش قبلی اشاره شد، آخرین سطح از درخت آموزشی دوره

 .زیر را طی نمایید مراحل

  بندیباشد که وظیفه آن دسته راهبران دوره یک سطح از درخت آموزشی شما می LMS در نرم افزار دوره چیست و چه تفاوتی با برگزاری دارد؟

های  توانید آن را با روشکنید و میدر درخت آموزشی خود تعریف می دیگر شما یک عنوان برای دورهباشد. به عبارت های مرتبط با آن میبرگزاری 

 .برگزار نمایید مختلف

 .برای درک بهتر این موضوع دو مثال زیر را مشاهده نمایید

بنابر این   .کنمو با اساتید مختلف برگزار میهای زمانی مختلف به صورت مداوم در بازه من مدیر یک آموزشگاه هستم که آموزش فتوشاپ را :مثال یک 

 را توسط 2019کنم. سپس دوره آموزش فتوشاپ تعریف می "های گرافیکآموزش " را به عنوان یک دوره در زیر گروه "دوره آموزش فتوشاپ"من 

 .ورت یک برگزاری تعریف میکنمتا آخر تیر ماه به ص استاد ؟؟؟؟ و با محتوای دلخواه ایشان به صورت یک برگزاری از اول اردیبهشت

ها  عناوین دوره های مختلف زیادی را در طول سال برای پرسنل سازمان برگزار میکنم کهدوره من مدیر آموزش یک سازمان دولتی هستم که :مثال دو 

تعریف   کنم. در این حالتودی برگزار میآموزش ورد را یک بار در سال برای پرسنل محد باشد، مثالها بسیار کم میمختلف هستند ولی تعداد برگزاری

و زیر مجموعه آن   "های فناوری اطالعات آموزش "من یک گروه با عنوان  باشد. لذا در این حالتکردن همه عناوین در درخت آموزشی کار سختی می

کنم. مثال  افزار را به عنوان برگزاری تعریف میمرتبط با انواع نرم هایکنم و همه دورهتعریف می "های نرم افزارهای عمومیآموزش "با عنوان  یک دوره

 .دهمقرار می "1399تابستان   ICDL 2019 آموزش"برگزاری را  عنوان

 

 



 

 

 

 

 

 .نمایید را انتخاب  های آموزشیگروه و دوره  از منوی مدیریت سیستم زیر منوی .1

 .شودهای آموزشی به شما نمایش داده میدر باکس سمت راست، فهرست گروه .2

 .نمایید کلیک راست  روی گروه آموزشی مورد نظر که قصد تعریف دوره دارید، .3

 .کلیک نمایید افزودن دوره آموزشی  روی گزینه .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت  "فعال/غیرفعال"توانید از گزینه وابستگی، قابلیت حذف نداشته باشند، شما می در صورتیکه یک دوره یا گروه به دلیل داشتن :نکته

 .غیرفعالسازی آن استفاده نمایید



 

 

 فعال وغیرفعالسازی یک گروه را دوره آموزشی 

  دارید که یک گروه یا دوره آموزشی را غیرفعال گاهی به دالیل مختلف قصد

نمایید و نمایش آن را از عموم خارج نمایید. در این شرایط امکان  

  .گروه را خواهید داشت غیرفعالسازی

توانید  پس از غیرفعالسازی یک گروه یا دوره، صرفا با یک کلیک می :توجه

 .آن را مجدد فعال نمایید

را   های آموزشیگروه و دوره نویاز منوی مدیریت سیستم زیر م .1

 .انتخاب نمایید

های آموزشی به شما نمایش  در باکس سمت راست، فهرست گروه .2

  .شودداده می

روی گروه یا دوره آموزشی مورد نظر که قصد غیرفعاسازی دارید،   .3

کلیک  "فعال/غیرفعال" کلیک راست نمایید و روی گزینه

 .نمایید

 جابجایی دوره ها و گروه ها در درخت آموزشی 

ن ویژگی  به دالیلی قصد دارید موقعیت آن را در درخت خود تغییر دهید، ای اید ولی های آموزشی خود را ایجاد کردهها و دورهدر شرایطی که شما گروه

 .شما کاربر خواهد داشت برای

 .جابجا خواهند شد های وابسته به آن نیز در درخت آموزشیها یا برگزاریبه آن مانند زیرگروه با جایجای یک گروه یا دوره، کلیه عناصر وابسته :توجه

 .را انتخاب نمایید های آموزشیگروه و دوره از منوی مدیریت سیستم زیر منوی .1

 .شودهای آموزشی به شما نمایش داده میدر باکس سمت راست، فهرست گروه .2

 .را انتخاب نمایید  برداشتن روی گروه یا دوره آموزشی مورد نظر که قصد جابجایی دارید، کلیک راست نمایید و گزینه .3

را انتخاب نمایید. حال صفحه شما  چسباندن کنید و گزینهخواهید گروه یا دوره را منتقل نمایید کلیک حال روی گروه جدیدی که می .4

 .شودشود و گروه به موقعیت جدید منتقل میرفرش می



 

 

 

 

 

 

 


