
 

 

 دوره های آموزشی 

 دوره به روش سریع   افزودن برگزاری

 

دوره ها را تعریف نمایید. سپس با تعریف برگزاری، جزئیات دوره مورد نظر   به منظور ایجاد دوره و برگزاری آن می بایست ابتدا گروه های آموزشی و

ریف برگزاری به روش سریع آشنا می شود. در ادامه با نحوه تع تعریف LMS افزاررا مشخص نمایید. برگزاری به دو روش سریع و پیشرفته در نرم خود

 .خواهید شد

تنظیمات  بایست اطالعات تکمیلی دوره دردوره ثبت می گردد و به منظور انتشار دوره، می با تعریف دوره به صورت سریع صرفا اطالعات اولیه :توجه

 .دوره مشخص شوند

 برگزاری چیست؟ 

شوند. به عبارت دیگر برگهای  های خاکستری نمایش داده میکه با آیکون  کنیماطالق می را دوره LMS افزارهای آموزشی در نرمآخرین سطح از گروه

توانید با تعریف برگزاری در آن دوره، آن دوره را شما می شوند، وهای آموزشی هستند که یک مرتبه در سیستم تعریف میآموزشی شما، دوره درخت

 .برگزار نمایید

 ع افزودن برگزاری جدید به روش سری

 .به منظور تعریف برگزاری مراحل زیر را طی نمایید

 .گروه آموزشی را انتخاب نمایید + در درخت آموزشی سمت راست، با کلیک روی عالمتهای .1

 .کلیک نمایید تا دوره انتخاب شود  دوره  با رسیدن به دوره مورد نظر، روی .2

 .را انتخاب نمایید. سپس فرم تعریف برگزاری برای شما باز می شود  افزودن سریع  کلیک و برگزاری دوره روی دگمه .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

استفاده    که در همه بخش های سیستم برای توصیف دوره از آنکوتاه حاوی نام دوره باشد    را وارد نمایید. عنوان دوره می بایست یک عبارت عنوان دوره .4

 .باشدمی شود. درج عنوان برای دوره الزامی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوشاپ  معرفی مختصر دوره از آن استفاده می شود. به عنوان مثال برای دوره آموزش د که برایباشیک کلمه کوتاه و مختصر می نام اختصاری  •

  .نمود  را استفاده phs99adv می توان نام اختصاری 1399پیشرفته تابستان 

  .ویژگی های دوره بپردازیدتوانید به معرفی  باشد که در آن میرا درج نمایید. این توضیحات شامل یک متن بلند معرفی می توضیحات دوره  •

باشد و قابل ویرایش نخواهد بود. انواع فرمت دوره به شرح زیر را مشخص نمایید. انتخاب فرمت یک آیتم الزامی برای تعریف دوره می فرمت دوره  •

  :است

یک   اریخ تقویمی دوره را شروع و درت یک از  بایستباشد و فراگیر میپایان می این نوع دوره در یک بازه زمانی مشخص شروع و  :جلسه ای  •

دارای تاریخ های مشخص می باشند و کاربر نمی تواند زودتر از  تاریخ مشخص نیز دوره را پایان دهد. در این نوع از دوره، جلسات دوره نیز

 .وارد محتوا، فعالیت ها یا آزمون های جلسات شود تاریخ مشخص،

باشد.  نمی روزه و یک جلسه خواهد داشت و امکان تعریف جلسات مختلف برای آن فراهم این نوع از دوره تاریخ شروع و پایان یک :یک روزه •

 .این دوره از نوع برای کارگاه های آموزشی یک روزه مناسب می باشند

آزمون های دوره   پایان مفهومی ندارد و کاربر می تواند در هر زمان از محتوا، فعالیت ها یا در این نوع از دوره تاریخ شروع و  :مستقل از زمان •

 نیازها می توانید فراگیر را در یک مسیر مشخص پیش ببرید. در آموزش های  پیش  استفاده نماید. در این نوع از دوره با تعریف قوانین و

 .تکمیلی با این مراحل بیشتر آشنا خواهید شد

 

 

 

 



 

 

صورت اشتباه   باشد. درانتخاب خواهد بود و امکان ویرایش آن پس از ایجاد دوره مقدور نمی نگام تعریف دوره قابل فرمت دوره صرفا در ه :توجه مهم

 .ایجاد نمایید در انتخاب فرمت دوره، می بایست دوره را حذف و دوره جدید را

مجازی یا حضوری دوره را در تقویم    میکند فعالیت، آزمون و کالس های  را نیز مشخص نمایید. انتخاب رنگ به شما کمک  رنگ دوره .8

 .با رنگ دوره نمایش دهد آموزشی

 .برگزاری دوره شما با وضعیت پیش نویس ایجاد می گردد و شما میتوانید وارد صفحه دوره شوید ذخیره با کلیک روی گزینه .9

 .ادیر از بخش تنظیمات دوره قابل ویرایش خواهند بودبرای تعریف دوره به صورت سریع صرفا عنوان دوره و فرمت دوره الزامی باشد و سایر مق :توجه

 


