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 1صفحه 

 مقدمه  1

فرض بر این است دهیم.  ار را برای دانشجویان توضیح مینحوه استفاده از سامانه درس افز در این راهنما فرایند

 که با نرم افزارهای زیر به خوبی آشناهستید:

 (firefox, chrome, internet explorerمرورگر وب )  -

 Microsoft Wordویرایشگر  -

ما در این راهنا زمونهآتکالیف و شرکت در ال پاسخ ارس ،اطالعیه ها و فایلها ،لبمرور مطا ،انهه سامورود بنحوه 

پیشنهاد خود را به نشانی  چنین نظر وکمک و همه پرسش و درخواست هرگونلطفا توضیح داده می شود. 

c.irbasu.a@support  .بفرستید 

 

 ج و خروورود  2

در  ایید.د وارد نمرگر وب خومرو این نشانی را درلطفا است.   cw.basu.ac.irلی سینا رس افزار دانشگاه بوعدنی نشا

 وشته و وارد شوید. نخود را  مز عبورنام کاربری و ر ؛که به صورت زیر ظاهر می شودصفحه ای 

گردد  یم هیباشد. توص یدانشجو م ی)ثبت شده در گلستان( و رمز عبور شماره ملییشماره دانشجو ینام کاربر  •

 .دیده رییورود به سامانه مطابق دستورالعمل رمز خود را تغ نیدر اول

شما در  یاز دروس انتخاب یکه درس یگردد. در صورت یم تیشما رو یدروس ثبت نام ستیدر داشبورد ل  •

 . دییداشبورد وجود ندارد به کاربران ارشد سامانه اعالن نما

را در درس افزار قرار داده و آن را منتشر نموده باشد، دانشجو آن را  ییکه استاد محترم درس محتوا یدر صورت  •

 نه. ایاست  دهیمنتشر گرد ییمحتوا ایکه آ دیمطمئن گرد دیتوان ی. مطابق دستور  العمل مدینما یمشاهده م

 یخود به شناسه ها امیرا همراه با پ ریحتما اطالعات ز دیبه ارتباط با کاربر ارشد سامانه دار ازیکه ن یدر صورت  •

 ازیرسان ها هم بر حسب ن امیپ ریباشد اما در سا یم "بله"رسان  امیدانشگاه پ یرسان رسم امی. پدیی.... ارسال نما

 اعضا وجود دارند. 

نام استاد)در  -5( ازینام درس)در صورت ن -4رشته و دانشکده   -3   ییشماره دانشجو -2   یو نام خانوادگ نام

 (ازیصورت ن

mailto:support@basu.ac.ir
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 درس افزار د بهرووصفحه 1شکل 

ح زیر لی به شرصصفحه سه بخش ااین  کرد.ی خود را مشاهده خواهید خصصفحه شاز ورود به سامانه به س پ

 :دارد



 
 

 3صفحه 

  نامه ها نمایش داده دعوتنی های فوری مانند از صفحه اطالع رسا در این بخش  :الع رسانیاطناحیه

 ی شود. م

  بیه شده است. ی به امکانات سامانه تعهایی برای دسترسار عمودی گزینه در این نو:منونوار 

 و استفاده شما نمایش داده می شودمشاهده  های قابلاین بخش درسدر  :داشبورد بخش. 

 

 صفحه اصلی درس افزار پس از ورود 2شکل 
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 مودیمنوی عار نو 3

 :فی می کنیمنوار منو را معرینه های اصلی گز ین بخشادر 

  انید می تونتخاب این گزینه ابا حساب کاربری است.  ،گزینه از نوار منوی عمودیاولین   :اربریکحساب

غییر عبور خود را تمی توانید رمز مثال  خود دسترسی داشته باشید. اربریجزئیات و تنظیمات حساب ک به

 دهید. 

 ش می دهد. فاده شما را نمایدرسهای قابل است داشبورد ؛ی که گفتیمهمانطور :داشبورد 

 مجموعه  می توانیدنین بشوید. همچفحه درسهای خود وارد ص گزینه می توانیداز طریق این  :هاس رد

همه درس »داده شده گزینه  جموعه عناوین نمایشاز م کار اینی ابرتغییر دهید.  را بوردی داشدرسها

فعال نمایید.  سهای مد نظر خود راستاره مربوط به در رهمانند شکل زی سپس و یدرا انتخاب نمای «ها

 هبه این دلیل است ک ؛انتخاب کنیده نمی توانید بخش وجود دارد کدرسی در این کنید که اگر دقت 

 نکرده است. ن را منتشر آدرس استاد 
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 انتخاب درس ها برای نمایش در داشبورد 3شکل 

 تمرین هانمایش می دهد. مهلت  درباره درسهای شما رابت شده ث رویدادهایزار قویم درس افت :تقویم 

 شود. تقویم ثبت می جمله مواردی است که در این از  زمون هاآو 

 ید صندوق می تواناین . از مولی عمل می کندعمیل باکس مهمانند یک صندوق  نای :ورودیندوق ص

  سی ها استفاده کنید. پیام با اساتید و همکال برای مبادله

 ه درسبورود  4

 نینهمچشما نمایش داده می شود.  این درس در داشبورد ؛رده باشیدنوان دانشجو ثبت نام کدر درسی به عچنانچه 

د نشده درس وارا در فهرست دانشجویان ممکن است اسم شم ،س را اخذ نموده ایدحذف و اضافه در در موعداگر 

دعوت نامه ای  ،اناز افزودن نامتپس  .را هم به درس اضافه نمایدهید نام شما استاد محترم درس بخوا ازباشد. لذا 
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دکمه روی نمایش داده می شود. حه دعوت نامه در باالی صف کرد. این رود به درس دریافت خواهیدبرای و

 ارد درس شوید. کلیک کنید و و «نپذیرفت»

 

ا بتوانید د تکلیک کنی« پذیرفتن» کنید. روی گزینه اگر استاد اسم شما را به درس افزوده باشد؛ دعوت نامه ای دریافت می  4شکل 
 به درس دسترسی پیدا کنید.

 

 صفحه درساجزای  4.1

 ،را هم اشغال کردهزیادی از صفحه قسمت  هول ها و جلسات کژمابخش . بخش اصلی دارددرس سه صفحه 

برای یک زیرعنوان است. مثال چندین دارای عنوان درسی می شود. هر  را شامل رسرست عناوین مباحث دفه
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 ،نالین وبآنشانی صفحات  ،(صل هایی از کتابمانند مقاله یا ف ) pdfچند سند  یک یاکن است مبحث درس مم

  تعریف شده باشد.زمون آچنین تعریف تکلیف و هم

 

 اجزای اصلی صفحه درس  5شکل 

ف یا یل تکلیک شدن موعد تحوخبرهایی نظیر نزدیدی اطالع رسانی است که شامل تعدا حهمیانی این صفبخش 

پ چوی عمودی در سمت نوارمتا نهایطالع شما می رساند. و ... را به ارزیابی تکالیف درسی نتایج ا ،زمونآزاری گبر

  .ب معرفی می نماییمبه ترتیمه اعضای این منو را ادادر  .را شامل می شودتلف درس بخش های مخ ،ه درسصفح

 منوی درس هایزینه گ 4.2

 ی درس برمی گردید. ن گزینه به منوی اصلای با کلیک روی :یصفحه اصل 
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 این صفحه اطالعیه در  ید.فحه اطالعیه ها هدایت می شویک روی این گزینه به صبا کل :ها هیاطالع

 رظنها نآرت لزوم روی در صومطالعه کنید و  اطالعیه ها راتوانید ج شده اند. می ها به ترتیب تاریخ در

 مایید.ح هم اضافه نو توضی

 پاسخ دهیدکنید و می توانید تعریف شده را مشاهده می  این بخش تکالیف درسیدر  :ها فیتکل. 

 نها شرکت آدر همچنین مطالعه کنید وهای مطرح شده را بحث نید ین بخش می توادر ا :بحث ها

 .نمایید

 های شما گزارش می شود. زمونآحه نمرات تکالیف و ر این صفد :نمره ها 

 کاربری را می های  و همچنین گروهاز استاد و دانشجو  اعضای درس اعمدر این صفحه اسامی  :افراد

 .بینید

 ار در اختی ،پلود نمودهآستاد درس برای استفاده شما فایلها و پوشه هایی که اه در این صفح :ها لیفا

بوده و برای شما تلفن همراه و  فایل در ویندوزه مدیریت بخش بسیار شبیاین یرد. قرار می گشما 

 ت. شناسآ

 توجه ا ب نهاست.آدی ارائه وین درسی و زمان بنشامل فهرست عنا فصل یا سیالبس درسیرس :سرفصل

 حه استفاده نمی شود. ی صفا معموال ،اول هژوجود صفحه مابه 

 نالین زمان آزمون آ نالین نمایش داده می شود. هرآزمون های آفحه فهرست در این ص :هاآزمون

در ید. پاسخ دهن آو در مهلت مقرر به زمون شده آنبندی وارد ن زماآطبق صی دارد که باید ندی خاب

  استفاده می شود.  زمایی دانشجویانآرای خودبنالین آزمون آاغلب موارد 

 ول ها ژمااین صفحه فهرست در . گفته می شودبحث یا عنوان درسی ول به هر سرفصل ژام :ماژول ها

 هبرای نمایش ب ول های تدریس شده راژقط مامعموال فد اساتیاده می شود. نمایش د ارائهبه ترتیب 

 . یس مخفی خواهند ماندا زمان تدرول ها تژسایر ما دانشجویان باز می کنند و

 

 ینرو تمکلیف ت 5

قع اودر ماید. نها ارائه می نآحویل دادن ف و تمرین و نحوه تتعریف تکلی زار امکانات خوبی را برایدرس افسامانه 

یا چاپ  یدویسنتمرین روی کاغذ می روش دستی شما در لیف سنتی این است لیف درس افزار و تکاتنها تفاوت تکا
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ق ریط و از دماده می کنیآد فایل و اسناار تمرین ها را به صورت اما در سامانه درس افزد و تحویل می دهد می کنی

 مایید. نسامانه ارسال می 


