
 محیط عمومی درس افزار 

  .پس از ورود به درس افزار، پنجره ای به شکل زیر خواهید داشت. در این صفحه قسمت های مختلف این پنجره را توضیح می دهیم

 

  عبارتند پایین به باال از ترتیب  به  گزینه پنج این  .دارد اصلی گزینه  پنج و بوده واقع صفحه چپ سمت    نوار ابزار در حاشیه نوار ابزار: •

 :  از

o ،حساب« برای دسترسی به حساب کابری« 
o ،داشبورد« برای دسترسی به داشبورد اصلی« 
o ها »درس ها« برای دسترسی به مجموعه درس 
o  تقویم« برای مشاهده و مرور رویدادهای برنامه ریزی شده« 
o  .صندوق ورودی« برای مبادله پیام های خصوصی« 

ها، صفحه ای به صورت کشویی به سمت راست باز می شود و امکانات خاصی را در اختیار شما می گذارد.  با کلیک روی هر یک از این گزینه 
 :در ادامه به ترتیب اهمیت هر یک از این گزینه ها را توضیح می دهیم

  صفحه این در. بینید می  فرض پیش صورت  به  که  است  ای صفحه اولین  داشبورد خود؛ کاربری حساب به  ورود از پس داشبورد: •

ل ارائه درس مشخص شده است. با کلیک روی نیمسا و شماره عنوان،  آن زیر  که است شده مشخص رنگی باکس یک با درس هر

  هر درس می توانید وارد صفحه اصلی این درس شوید. 



با استفاده از این  به صورت پیش فرض در صفحه داشبورد، درس های نیمسال جاری برای شما نمایش داده می شود. درس ها:  •

گزینه می توانید خودتان درسها را برای نمایش انتخاب کنید. به این منظور روی این گزینه کلیک کنید و در صفحه کشویی که باز  
می شود روی گزینه »همه درسها« کلیک کنید. سپس در فهرست درسهای در دسترس ، با فعال و غیر فعال کردن نماد ستاره کنار 

  را انتخاب نمایید.هر درس، آن 

•  

  

 مستقلی صفحه  در تقویم درباره. نمایید  ویرایش را موجود رویدادهای یا کنید تعریف جدید رویدادهای توانید می اینجا در تقویم  •

 .داد خواهیم توضیح

این صندوق مانند یک میل باکس معمولی عمل می کند. دانشجویان و سایرکاربران سامانه درس افزار می توانند با   صندوق ورودی •

 شما از طریق این صندوق مکاتبه نمایند.

 


