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Moodle 

ؙؖشد ک؍ه ؙ؍ه    می Moodleؙؖر  ، بدیدءرین نسخه فؖذسی سؖري شده سیسآم مآن Iran LMSگروه  Moodleسیسآم مدیریؠ یؖخگیري 
ه؍ؖي   نمؖید. الرم ؙه دکر ؕسؠ که ءمؖمی عؚؖذؕ؟ م؍وذخ ؕس؍آفؖخه خذ وؕس؍ط    ؕسآفؖخه می MySQLنوشآه شده و ؕر ؖیگؖه خؕخه  PHPرؙؖن 

هؖي موبوخ خذ سیسآم ؕر میالخي ؙه شمسی ءؚدیل شده ؕسؠ. سؖري شده و همجنین ءقویم و ءؖذیخ کؖذؙري ؕین سیسآم فؖذسی
ءم ؕخآصؖصی سفؖذش مشآري، شؖمل نؖم و لوگوي مشآري و سؖخآؖذ گرؕفیکی شخصی سؖري شده طرؕح؍ی و ءحوی؍ل   ؙؖ  Moodleسؖمؖنه 

خوؕهد شد.
 Adobeمة؍ؖري   ؕندؕري شده و ؐمؖخه شخصی سؖري بهؠ ؕءصؖل ؙه ک؍الس نیز ذؕه  Moodleهمجنین مؖزول ؕءصؖل ؙه کالس مةؖري

Connect ؙؖشد.ؙرؕي مشآریؖن می
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Moodle
ؙرؕي سؖیؠ و ءعیین منطقه رمؖنی ؕنآخؖؗ رؙؖن یش فرض
ءعیین شکل ظؖهري سؖیؠ و ءغییر ؐن
ؕمکؖن مشؖهده وذوخهؖي نؖموفق ؕفرؕخ ؙه سؖیؠ
گذؕذند ؕمکؖن ءعیین مآغیرهؖیی که ؙر ذوي عملکرخ عمومی سؖیؠ ءؑؤیر می
 ؕمکؖن  قرؕذ خؕخن سیسآم خذ حؖلؠmaintenance کس ؙه بز مدیرؕن سیسآم ؕب؍ؖره وذوخ ؙ؍ه    ؙه طوذي که هیت

ن مشخص شده ذؕ ندؕذخ.سؖیؠ خذ رمؖ
ؕمکؖن مدیریؠ کؖمل ؙر ذوي مؖزولهؖي نصؘ شده و منوهؖي سؖیؠ
(ءغییر کلمؖ؟ و عؚؖذؕ؟ موبوخ) ؕمکؖن ؙرذسی و ویرؕیش رؙؖن فعؖل سؖیؠ
ؕمکؖن ءعیین نحوه ؤؚؠ نؖم فرؕگیرؕن
فرض ؙر ذوي ءقویم و ثگونگی نمؖیش ؐن ؕمکؖن ؕعمؖل ءنظیمؖ؟ یش
رؕگیرؕن و خیگر مدیرؕن سیسآمؕمکؖن ءعیین ؕسؖءید، ف
هؖي بدید و مدیریؠ ؙر ؐنهؖ ؕمکؖن ءؑلیف خوذه
ؕمکؖن مشؖهده گزؕذش کؖمل فعؖلیؠ ؕفرؕخ خذ رمؖنهؖي مخآلف
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ؙؖشد:  ؕمکؖنؖ؟ ؕین سیسآم ؙه شرح ریر میبزؔیؖ؟ 

Activity

شوند. هر خوذه بدؕگؖنه ءعریف هؖ، ؕمکؖنؖ؟ بؖنؚى ؐمورشى هسآند که ؙؖید ؙرؕى  منظوذ ؕر فعؖلیؠ

Assignment

نم؍وخه و خذ ؕرؕي    uploadءوؕند ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر ؕین مؖزول ؕر فرؕگیرؕن ؙخوؕهد که یک محآوؕي ؕلکآرونیکی ذؕ ؙه عنوؕن ءکلی؍ف   ؕسآؖخ خوذه می
ی و ءصویري (ؙؖ حةم کم) و ... ؙؖشد.ءوؕند ؕنوؕع مخآلفی مؖنند مآن، عکس، فؖیل صوء ؐن نمره خذیؖفؠ نمؖیند. ؕین محآوؕ می

ؕنوؕع مخآلف ءکلیف عؚؖذ؟ ؕسؠ ؕر
Advanced uploading of filesشوخ که یک یؖ ثند فؖی؍ل ذؕ ؕذس؍ؖل نمؖی؍د. ءع؍دؕخ      : خذ ؕین حؖلؠ ؙه فرؕگیر ؕبؖره خؕخه می

ثندین فؖیل ذؕ خذ ؙ؍ؖرخوذخ ءکلی؍ف   ءوؕند  شوخ. همجنین ؕسآؖخ می فؖیلهؖي مةؖر ءوسط ؕسآؖخ خذ هنگؖم ءعریف ءکلیف ءعیین می
فرؕگیر ؕذسؖل نمؖید.

Online textsؙؖشد و فرؕگیر ؖسخ ءکلیف ذؕ خذ مح؍یط ویرؕیش؍گر نم؍ؖیش خؕخه     : خذ ؕین حؖلؠ خیگر نیؖري ؙه ؕذسؖل فؖیل نمی
کند.  شده، وؕذخ نموخه و ؕذسؖل می

Upload a single fileکن؍د. ذءؚ؍ه و ؙ؍ؖرخوذخ ؕس؍آؖخ قؙؖ؍ل       میمه و ؕذس؍ؖل م؍ی  : فرؕگیر ؖسخ ءکلیف ذؕ خذ قؖلؘ یک فؖیل، ض
مشؖهده ؕسؠ.

Offline activityؙؖشد ؙلکه ؙه صوذ؟ فعؖلیآی خؖذئ ؕر مح؍یط سیس؍آم (مؖنن؍د ؕذؕؔ؍ه      : ؕین ءکلیف ؙه صوذ؟ ؕذسؖل فؖیل نمی
ؙؖشد و ذءؚه و ؙؖرخوذخ ؕسآؖخ نیز قؙؖل مشؖهده ؕسؠ. ءکلیف ؙه صوذ؟ حضوذي) می

hatC

ؙؖ یکدیگر گفآگو کرخه و خذ صوذءی که ؕس؍آؖخ ص؍الح ؙدؕن؍د محآ؍وؕي بلس؍ؖ؟       onlineصوذ؟  ءوؕنند ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر ؕین مؖزول ؙه فرؕگیرؕن می
ءوؕند ءعیین کند که فرؕگیرؕن ؕمکؖن مشؖهده محآوؕي بلسؖ؟ قؚلی ؕءؖق گفآگو ذؕ خؕش؍آه ؙؖش؍ند ی؍ؖ     قؚلی ذؕ نیز مشؖهده کنند.ؕسآؖخ خوذه می

ءوؕند ؙرؕي ؕءؖق گفآگو رمؖن ءکرؕذ ءعیین کند.  ر. همجنین میخی

-Choice

ه؍ؖي   ءوؕند رسش؍نؖمه  هؖیی که ءوسط ؕسآؖخ یؖ مدیر سیسآم فرؕهم شده ؕسؠ ذؕ خؕذخ. ؕسآؖخ می یؖ رسشنؖمه Choiceفرؕگیر ؕمکؖن ر کرخن 
نمؖی؍د. همجن؍ین ؕس؍آؖخ     text ،downloadی؍ؖ   excelه؍ؖي   هؖ ذؕ ذویؠ کرخه و یؖ ؙه فرم؍ؠ  مآعدخي ذؕ طرؕحی کند و نآؖیا ؕین رسشنؖمه

ءوؕن؍د ؙ؍رؕي ؖس؍خگویی ؙ؍ه      هؖ ؙه فرؕگیرؕن خیگر نشؖن خؕخه شوخ ی؍ؖ خی؍ر. همجن؍ین ؕس؍آؖخ م؍ی      ءوؕند ءعیین کند که نآؖیا ؕین رسشنؖمه می
رسشنؖمه محدوخیؠ رمؖنی خؖصی ؕعمؖل نمؖید.

Database

یؖفآه خوخ ذؕ خذ قؖل؍ؘ ب؍دؕول مرء؍ؘ نگه؍دؕذي      هؖي سؖخؠ ؕي ؕر خؕخه کند که مةموعه م میؕین مؖزول ؙه ؕسآؖخ و یؖ فرؕگیر ؕین ؕمکؖن ذؕ فرؕه
، ع؍دخي و ... ؙ؍وخه و ک؍ؖذؙرؕن    URLهؖیی ؕر ؕن؍وؕع مآن؍ی، عک؍س، فؖی؍ل،       هؖي ؕین بدؕول خؕخه نموخه و خذ ؕخآیؖذ خیگرؕن قرؕذ خهند. وذوخي

ءوؕند ءنظیم کند ک؍ه سیس؍آم ؙؕآ؍دؕ ءؑیی؍د ؕس؍آؖخ ذؕ ؙ؍رؕي کلی؍ه         جنین ؕسآؖخ میهؖ عملیؖ؟ بسآةو ؕنةؖم خهند. هم ءوؕنند ذوي ؕین خؕخه می
ءوؕند ؙ؍ه   هؖي نؖمنؖسؘ وؕذخ سیسآم نشوخ. همجنین ؕسآؖخ می ؕین ءرءیؘ خؕخه هؖیی که فرؕگیرؕن مؖیلند وؕذخ بدول نمؖیند ؕخذ نمؖید ءؖ ؙه خؕخه

ؙرؕي کؖذؙرؕن ذؕ ؕیةؖخ نمؖید.   commentهؖي فرؕگیرؕن نمره ؕخآصؖص خهد یؖ ؕمکؖن قرؕذ خؕخن  وذوخي

Forum

ءوؕند نظرؕ؟ خوخ خذ موذخ مسؖؔل خذسی و غیره ذؕ خذ ؕنةمن ؕعالم و یؖ خذ موذخ مؚؖحإی که ءوسط خیگر فرؕگیرؕن ؐغؖر ش؍ده ؕس؍ؠ    فرؕگیر می
ءوؕنن؍د   أ مطرح شده ءوسط خیگرؕن ؖسخ خه؍د. ؕف؍رؕخ م؍ی   ءوؕند مؖنند فرؕگیرؕن ؙحإی ذؕ ؐغؖر کند و یؖ ؙه مؚؖح ؕظهؖذ نظر کند. ؕسآؖخ خوذه می

ءوؕن؍د خذ هنگ؍ؖم ؕیة؍ؖخ ی؍ک ؕنةم؍ن هم؍ه فرؕگی؍رؕن خوذه ذؕ خذ ؐن         نمؖیند. همجنین ؕسآؖخ می Attachهؖیی ذؕ نیز خذ کنؖذ ؖسخ خوخ  فؖیل
ؕلکآرونیکی فرؕگیرؕن نی؍ز ؕذس؍ؖل خوؕه؍د    گیرخ ؙه ؐخذس سؠ  نؖم نمؖید که خذ ؕین صوذ؟ کلیه مؚؖحإؖءی که خذ ؕنةمن شکل می ؕنةمن ؤؚؠ

ن؍ؖم نمؖین؍د ء؍ؖ مؚؖح؍أ ذؕ خذ س؍ؠ       ءوؕنن؍د خوخش؍ؖن ذؕ خذ ؕنةم؍ن ؤؚ؍ؠ     نؖم نکن؍د، فرؕگی؍رؕن م؍ی    شد. ؕگر ؕسآؖخ فرؕگیرؕن ذؕ خذ ؕنةمن ؤؚؠ
ؕلکآرونیکی خوخ خذیؖفؠ نمؖیند.



6

Iran LMSگروه آموزشی 

Glossary

ؙؖشند و ؕمک؍ؖن بس؍آةو ؙ؍ر ذوي ؕی؍ن      ر طریق فرهنگ لغؠ ؙرؕي فرؕگیرؕن قؙؖل خسآرسی میؕند، ؕ لغؖءی که خذ خوذه موذخ ؕسآفؖخه قرؕذ گرفآه
نی؍ز وب؍وخ     xmlءوؕند لغؖءی ذؕ ؙه فرهنگ لغؠ ؕضؖفه کند. ؕمکؖن وؕذخ کرخن لغؖ؟ ؕر طری؍ق ی؍ک فؖی؍ل     لغؖ؟ نیز فرؕهم ؕسؠ. ؕسآؖخ خوذه می

ه؍ؖي مخآل؍ف    ءوؕن لینکهؖیی ذؕ ؙه ؕی؍ن لغ؍ؖ؟ ؕر قس؍مؠ    نموخ. همجنین می خؖذئ xmlءوؕن لغؖ؟ ذؕ خذ یک فؖیل  خؕذخ و ؙه همین صوذ؟ می
خوذه ؕیةؖخ نموخ.

Hot potatoHot Potato Quiz

طرؕحی نموخه و ؙؖ ؕس؍آفؖخه ؕر   offlineهؖیی ذؕ ذوي کؖم؞یوءر خوخ و ؙصوذ؟  ؐرمون Hot Potatoesؕفزؕذ  ءوؕنند ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر نرم ؕسآؖخؕن می
ه؍ؖي   هؖ ؖسخ خؕخند، سیس؍آم گزؕذش؍ؖءی ذؕ خذؙ؍ؖذه ؖس؍خ     ؕسآفؖخه نمؖید. س ؕر ؕینکه فرؕگیرؕن ؙه ؕین ؐرمون Moodleؕر ؐنهؖ خذ  ؕین مؖزول

نمؖید. خؕخه شده ؙه سؓؕال؟ و نمرؕ؟، ؕیةؖخ می

Journal

رمؖنی که ؕسآؖخ ؙرؕي مؖزول خذ نظر گرفآ؍ه نظری؍ؖ؟ خ؍وخ     ءوؕند موضوعی ذؕ مطرح نمؖید ءؖ فرؕگیرؕن خذ طی ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر ؕین مؖزول ؕسآؖخ می
ه؍ؖ نم؍ره و ؙ؍ؖرخوذخي ؕخآص؍ؖص      ءوؕنند مآن خوخ ذؕ ویرؕیش نموخه و خذ ؕنآهؖ ؕسآؖخ ؙه مآن ؐن ذؕ وؕذخ نمؖیند. خذ طول ؕین رمؖن فرؕگیرؕن می

خیگر فرؕگیرؕن مآون یکدیگر ذؕ نخوؕهند خید.  خوؕهد خؕخ. مآن نوشآه شده ءوسط هر فرؕگیر فقط ؙرؕي ؕسآؖخ قؙؖل ذویؠ خوؕهد ؙوخ و 

LAMS
ؕسؠ.   Learning Activity Management Systemمخفف  

ه؍ؖي موب؍وخ م؍وؕذخ ؕر ؍یش      خهد. فعؖلیؠ هؖ خذ ؕخآیؖذ ؕسآؖخ و مدیر سیسآم قرؕذمی سري ؕر فعؖلیؠ  ؕمکؖنؖءی ذؕ بهؠ طرؕحی و مدیریؠ یک
ه؍ؖ ذؕ مش؍خص    ءوؕند ؕر طریق محیطی ؙصري فعؖلی؍ؠ  یؖ ؕفزوخن موذخي ؙه ؐنهؖ وبوخ ندؕذخ. کؖذؙر میؕي هسآند که ؕمکؖن ءغییر و  ءعریف شده

هؖ، فرؕگیر ء؍ؖ رم؍ؖنی ک؍ه     ) ءعریف کند. خذ صوذ؟ ءعریف ءوؕلی ؙین فعؖلیؠsequenceکرخه و ؙرؕي نحوه خسآرسی ؐنهؖ ءوسط فرؕگیر، ءوؕلی(
ی نخوؕهد خؕشؠ.  فعؖلیآی ذؕ ؙه ؖیؖن نؚرخ ؙه فعؖلیؠ ؙعدي خسآرس

) ءعریف کرخ. خذ ؕین صوذ؟ کؖذؙر موظف ؕسؠ ؕر میؖن ثند فعؖلیؠ یش؍نهؖخي  optionalهؖ ذؕ ؙه صوذ؟ ؕنآخؙؖی( ءوؕن یکسري ؕر فعؖلیؠ می
یکی ذؕ ؕنآخؖؗ کرخه و ؙه ؖیؖن ؙرسؖند.

ؙؖشد. ) و فرمؠ خوذه خذ خسآرس میActivity* ؕین ؕمکؖن خذ خو سطح فعؖلیؠ (

SCORM
خهد. ذؕ ؙه ؕسآؖخ و مدیر سیسآم می SCORMکرخن فؖیلی ؙؖ فرمؠ  uploadؕمکؖن  

ؙؖشد. ) و فرمؠ خوذه خذ خسآرس میActivity* ؕین ؕمکؖن خذ خو سطح فعؖلیؠ (
وبوخ ندؕذخ. Moodleهؖي  ءعیین شوخ ؕمکؖن ؕسآفؖخه ؕر سؖیر فعؖلیؠ SCORMءوبه: ؕگر فرمؠ کل یک خوذه 
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Quiz

ؕي، ءشریحی، خذسؠ/ نؖخذسؠ و .... ذؕ خذ ؕخآی؍ؖذ   فعؖلیؠ ؕمکؖن طرؕحی و سؖخؠ ؐرمون مآشکل ؕر ؕنوؕع سؓؕال؟ مإل سؓؕال؟ ثند گزینهؕین  
ش؍وند و قؙؖ؍ل ؕس؍آفؖخه خذ کلی؍ه      ؙن؍دي ش؍ده نگه؍دؕذي م؍ی     خهد. ؕین سؓؕال؟ خذ ؙؖنک سؓؕل ؙه صوذ؟ خسآه ؕسآؖخ و یؖ مدیر سیسآم قرؕذمی

ءوؕنند یک یؖ ثند ؙؖذ خذ ؐرمون شرکؠ کنند.  خ. ؙؖ ءوبه ؙه ءنظیمؖ؟ ؕعمؖل شده ءوسط سؖرنده ؐرمون، فرؕگیرؕن میهؖ خوؕهند ؙو خوذه
ءوؕند مد؟ رمؖن ؐرمون ذؕ ءعیین کند، خذ ؕین صوذ؟ ؙؖ ؙه ؖیؖن ذسیدن ؕین رمؖن فرؕگیر ؙه ط؍وذ خوخک؍ؖذ ؕر ص؍فحه ؐرم؍ون خ؍ؖذئ       ؕسآؖخ می

گرخخ.  لحظه ؤؚؠ کرخه ؙرؕي وي منظوذ میهؖیی که ءؖ ؐن  شوخ و ؖسخ می
ءوؕن ءعیین کرخ که یؖ س ؕر ؖسخگویی ؙه هر سؓؕل، ؙؖرخوذخ ؐن ؙه صوذ؟ ؕءومؖءیک نمؖیش خؕخه شوخ یؖ س ؕر ؕءمؖم کل ؐرمون. می

) خوخ ذؕ ؕذؕؔه خؕخه و یؖ ؖسخ صحیح ذؕ ؙه فرؕگیر نمؖیش خهد. feedbackءوؕند ؙؖرخوذخ ( ؕسآؖخ نیز می

Lesson

ؙؖشد که هر صفحه معم؍وال؎ ؙ؍ه ی؍ک     کند. خذس شؖمل ءعدؕخي صفحه می خذس، محآوؕ ذؕ ؙه صوذءی بذؕؗ و ؕنعطؖف ذیر، عرضه می فعؖلیؠ 
کن؍د، ص؍وذ؟    شوخ. ذفآن ؙه صفحه ؙعد یؖ ؙؖرگشؠ ؙه صفحه قؚلی، ؙؖ ءوبه ؙه ؖسخی که فرؕگیر ؕنآخ؍ؖؗ م؍ی   سؓؕل و ءعدؕخي ؖسخ خآم می

ءوؕند مسآقیم یؖ یجیده ؙؖشد. ؕند، می مسیریؙؖی خذ خذس، ؙؖ ءوبه ؙه سؖخآؖذ موؕذخي که عرضه شده گیرخ. می

هؖي صفحه و همجنین ذنگ س رمینه ؐن قؙؖل ءعیین ؕسؠ. نمؖیش خؕخ، که ؕندؕره Slideshowءوؕن خذس ذؕ ؙه صوذ؟  می
رخ که خذ صوذ؟ عدم ءعیین، مقدؕذ ص؍فر ی؍ؖ ی؍ک ؙ؍رؕي س؍ؓؕال؟ خذ نظ؍ر       گیرخ، مقدؕذي ءعیین ک ءوؕن ؙرؕي سؓؕالءی که خذ خذس قرؕذ می می

گرفآه خوؕهد شد.
شوخ. گیرخ، ءرءیؘ صفحؖ؟ و خذ صوذ؟ ءمؖیل، صفحه سؓؕال؟ نمؖیش خؕخه می خذ منویی که خذ سمؠ ث صفحه قرؕذ می

خذ نظر گرفؠ. 100ءؖ  0ؕي ؙین  ءوؕن ؙرؕي خذس ذءؚه می
ءوؕن ءعیین کرخ که ؙهآرین ذءؚه فرؕگیر نمؖیش خؕخه شوخ یؖ ذءؚ؍ه می؍ؖنگین    مةدخ خذس وبوخ خؕشآه ؙؖشد، میخذ صوذءی که ؕمکؖن گذذؕندن 

ءوؕن نمرؕ؟ ؙرءري که خذ خذس ؙه خسؠ ؐمده ؕسؠ ذؕ نمؖیش خؕخ. ؕو و همجنین می
ؐمؖخه شده)ؕند وؕذخ خذس نموخ. (ؙه صوذ؟ فؖیل مآنی  ءوؕن سؓؕال؟ ذؕ خذ فرمآهؖي مخآلفی که ءعریف شده می

سؖرخ که س ؕر مشؖهده یک صفحه، نحوه مشؖهده خیگ؍ر ص؍فحؖ؟    ؕي که خذ ؕین مؖزول وبوخ خؕذخ، ؕین ؕمکؖن ذؕ فرؕهم می رش ؙهؕمکؖن 
ذؕ ءعیین کرخ. یؖ حآی خذ صوذءی که خذس خؕذؕي سؓؕالءی ؙؖشد، ؙه یک سؓؕل ءصؖخفی یؖ یک سؓؕل خیده نشده رش کرخ. ؕین موذخ خذ وؕق؍ع  

کند. گذؕذخ و همجنین نحوه ؙرخوذخ ؙؖ ؖسخ صحیح و غلط ذؕ نیز ءعیین می شدن خذس ذؕ ؙه عهده ؕسآؖخ می  trackه نحو
گیرخ ذؕ ءعیین نموخ. ءوؕن حدؕکإر ءعدؕخ خفعؖ؟ ءالشی که ؙرؕي ؖسخگویی ؙه سؓؕل صوذ؟ می می
س ؕر ؕءمؖم ؕین رمؖن خیگر ؕمکؖن مشؖهده ص؍فحؖ؟ خذس و ی؍ؖ   ءوؕن مد؟ رمؖنی ذؕ ؙرؕي خیدن خذس خذ نظر گرفؠ (ؙر حسؘ خقیقه) که  می

ؖسخگویی ؙه سؓؕال؟ ؐن وبوخ نخوؕهد خؕشؠ.
ءوؕن ؙرؕي فعؖل شدن و ؕءمؖم کل خذس ءؖذیخ ءعیین کرخ. یعنی قؚل و س ؕر ءؖذیخهؖي ءنظیم شده، خذس خذ خسآرس نخوؕهد ؙوخ. می

ؕی؍ن   ءوؕند حدؕقل ءعدؕخ سؓؕال؟ خذس ذؕ ءعی؍ین کن؍د.   میشد، ؙه طوذ معمول ؕسآؖخ رمؖنی که یک خذس شؖمل یک یؖ ؙیشآر سؖخآؖذ خذخآیؚؖ
کند. ؕین موذخ ؙ؍رؕي فرؕگی؍رؕن ؕبؚ؍ؖذي ق؍رؕذ      مقدؕذ یک حد ؖیین ذؕ ؙرؕي ءعدؕخ سؓؕال؟ قؙؖل مشؖهده ؙه هنگؖم محؖسؚه یک ذءؚه، ءعیین می

ؕي  ؙندي ؙه گون؍ه   کند که ذءؚه ، ءضمین می20ءنظیم ؕین مقدؕذ ؙه عدخ   ؖل،خهد که ؕین ءعدؕخ سؓؕل ذؕ خذ خذس ؖسخ خهند. ؙه عنوؕن مإ نمی
  ص؍فحه  5ؕند. فرؕگیري ذؕ خذ نظر ؙگیرید که ءنهؖ یک شؖخه خذ خذس، مإال؎  ؕنةؖم شده ؕسؠ که فرؕگیرؕن حدؕقل ؕین ءعدؕخ سؓؕل ذؕ ؖسخ خؕخه
ذسؖند. یک فرض ءقریؚؖ؎ منطقی ؕی؍ن ؕس؍ؠ ک؍ه     . س؞س خذس ذؕ ؙه ؕنآهؖ میذؕ مطؖلعه نموخه و ءمؖم سؓؕال؟ مرؙوطه ذؕ صحیح ؖسخ خؕخه ؕسؠ

%، 25%، یعن؍ی  100ؕر  5، ذءؚ؍ه ؕو ؙ؍ه   20شوخ، ؙؖ ؕین وبوخ، ؙ؍ؖ ءنظ؍یم ؐن ؙ؍ه مق؍دؕذ      5ؕر  5فرؕگیر   ؕگر ؕین ؖذؕمآر ءنظیم نشده ؙؖشد، ذءؚه
 2صفحه ذؕ مشؖهده کرخه و ؙ؍ه ءم؍ؖم س؍ؓؕال؟ ؙ؍ه ب؍ز       25خه و مإال؎ شؖخه ذؕ مطؖلعه نمو 20یؙؖد. خذ موذخ فرؕگیر خیگري که ءمؖم  کؖهش می

%.92کند، یعنی  ذؕ خذیؖفؠ می 25ؕر  23سؓؕل صحیح ؖسخ خؕخه ؕسؠ، ذءؚه 

Blocks) 

گیرند.   هؖي صفحه قرؕذ می منظوذ ؕر منو، ؕمکؖنؖ؟ کلی و کؖذؙري سؖیؠ هسآند که معموال؎ خذ گوشه
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Activities

ه؍ؖي موب؍وخ خذ خوذه (مؖنن؍د     ءوؕند لیس؍ؠ کلی؍ه فعؖلی؍ؠ    وسیله ؕین منو می کند، ؙه هؖیی خذ خوذه خوخ ؕضؖفه می  وقآی که ؕسآؖخ خوذه فعؖلیؠ
ه؍ؖ ؙ؍روخ.    ی؍ؠ هؖ ؙرؕي مشؖهده فعؖلیؠ، ؙه صفحه ؕین فعؖل هؖ و ...) ذؕ مشؖهده کرخه و ؙؖ کلیک کرخن ذوي ؕین لینک هؖ، ءکلیف هؖ، ؐرمون ؕنةمن

شوخ. ) ؙه خذس ؕضؖفه کند، ؐیکون ؐن فعؖلیؠ ؙه ؕین منو ؕضؖفه میResourceؙه محض ؕینکه ؕسآؖخ یک فعؖلیؠ یؖ منؚع(

Admin bookmarks

کن؍د، ؕیة؍ؖخ نمؖی؍د. ؕگ؍ر م؍دیر       م؍ی ؙر ؙه صفحؖ؟ مدیریآی که ریؖخ ؙه ؐنهؖ مرؕبعه  خهد که یک لینک میؖن ؕین منو ؙه مدیر سیسآم ؕبؖره می
خذ  گ؍ذؕذي  ص؍فحه   نش؍ؖنه ذوخ یک لینک ءحؠ عنوؕن  سیسآم ؕین منو ذؕ ؙه صفحؖ؟ خوخ ؕضؖفه کرخه ؙؖشد، وقآی ؙه صفحؖ؟ مدیریآی می

من؍و ظ؍ؖهر   خذ ؍ؖیین   گ؍ذؕذي ص؍فحه   ح؍ذف نش؍ؖنه  گذؕذي ک؍رخه ؙؖش؍د لین؍ک     شوخ و ؕگر قؚال؏ ؕین صفحه ذؕ نشؖنه ؖیین ؕین منو ظؖهر می
گرخخ. ؕین منو فقط ؙرؕي صفحؖ؟ مدیریآی خذ خسآرس خوؕهد ؙوخ. می

Administration

)، ؕمک؍ؖن م؍دیریؠ منوه؍ؖي خوذه ؕیة؍ؖخ     Turn editing onؕسآؖخ ؕمکؖن مدیریؠ کؖمل ؙر ذوي خوذه خوخ ذؕ خؕذخ. ؙؖ فعؖل کرخن وی؍رؕیش ( 
ءوؕند ؕسؖءید خیگر و فرؕگیرؕن ذؕ ؙه خوذه ؕنآس؍ؖؗ خؕخه و گروهه؍ؖي    ن). همجنین ؕسآؖخ میشوخ (ویرؕیش، حذف، نهؖن کرخن و بؙؖةؖ کرخ می

مخآلف ذؕ ءشکیل خهد. ءنظیمؖ؟ کلی خوذه نیز ؙه عهده ؕسآؖخ خوذه ؕسؠ، مؖنند ؕمکؖن خسآرسی کؖذؙرؕن میهمؖن، نؖم ؕخآص؍ؖذي خوذه، رم؍ؖن   
هؖي ش؍آیؚؖنی ؕر خوذه ءهی؍ه کن؍د و خذ ص؍وذ؟      ءوؕند نسخه ؖن خوذه و .... ؕسآؖخ میخذ صوذ؟ لزوم محدویؠ رمؖنی ؙرؕي خوذه، رؙ  شروع خوذه،

هؖي فرؕگیرؕن و فؖیلهؖي خوذه نیز ؙرؕي ؕسآؖخ ف؍رؕهم ؕس؍ؠ. خذ    لزوم ؐنهؖ ذؕ ؙؖریؙؖی کند. ؕمکؖن ذؒیؠ گزؕذش کؖمل فعؖلیؠ فرؕگیرؕن خوذه، ذءؚه
ه؍ؖي خیگ؍ر و ...    ؕنآقؖل ؙه وشه  سؖخآن وشه بدید،  سؖري، ءغییر نؖم، ذسؖل فؖیل، فشرخهءوؕند ؕعمؖلی ؕر قؚیل ؕ قسمؠ فؖیلهؖي خوذه ؕسآؖخ می

ذؕ ؕنةؖم خهد.

Blog Menu

کنن؍د.   هؖ نفر خذ خنیؖ ؕر ؐنهؖ ؙرؕي ؙرقرؕذ کرخن ؕذءؚؖط ؙؖ خیگ؍رؕن ؕس؍آفؖخه م؍ی    هؖ مةال؟ ؕینآرنآی هسآند که میلیون الگ هؖ یؖ همؖن وؗ ؙالگ
ءوؕنن؍د   ش؍وند ؕم؍ؖ م؍ی    هؖ ءوسط یک ش؍خص نوش؍آه م؍ی    خهد. معموال؎ ؙالگ الگ خوخ قرؕذ می ده ؙالگ ؙصوذ؟ مآوؕلی مطؖلؚی ذؕ خذ وؗنویسن

ءوؕنن؍د ءعی؍ین کنن؍د ک؍ه      نیز هر کؖذؙر ؙالگ شخصی خوخ ذؕ خؕذؕسؠ. همجن؍ین ک؍ؖذؙرؕن م؍ی    Moodleحؖلؠ گروهی نیز خؕشآه ؙؖشند. خذ 
ثه کسؖنی ؙؖشد.محآویؖ؟ ؙالگ ؐنهؖ خذ خسآرس 

Calendar

ءوؕنند ءؖذیخهؖیی که ءوسط ؕسآؖخ و مدیر سیسآم خذ ءقویم ءنظیم شده ؕسؠ ذؕ مشؖهده کنند و خذ صوذ؟ ءمؖیل ذویدؕخ خ؍وخ ذؕ   فرؕگیرؕن می
ره؍ؖ ؙ؍رؕي ذوی؍دؕخهؖي ؐین؍ده     شوخ. ؙرخی ؕر ءنظیمؖ؟ ءقویم (مؖنند ذور ؕول هفآ؍ه، ءع؍دؕخ ذو   ؕضؖفه کنند که فقط مرؙوط ؙه همؖن فرؕگیر می

ءوؕند ذویدؕخهؖي کؖذؙر و خوذه بدیدي ذؕ ءعیین کند. شوخ. همجنین ؕسآؖخ خوذه می نزخیک و ...) ءوسط خوخ کؖذؙر ءعیین می

Course/Site description

شوخ. ؕخه میؕي ؕر ءوضیحؖءی که هنگؖم ؕیةؖخ خوذه ؙرؕي خوذه نوشآه شده نمؖیش خ خذ ؕین منو خالصه
Courses
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هؖ ؙه صوذ؟ لین؍ک ؙ؍وخه    شوخ. نؖم خوذه نؖم شده نمؖیش خؕخه می هؖي موبوخ خذ سیسآم که کؖذؙر خذ ؐنهؖ ؤؚؠ خذ ؕین منو، لیسآی ؕر کلیه خوذه
ؙؖش؍د. همجن؍ین خذؕی؍ن من؍و ؕمک؍ؖن       م؍ی ؍ذیر   هؖ خذ ؕین منو ؕمکؖن و ؕمکؖن وذوخ ؙه صفحه ؐن خوذه ؕر طریق کلیک کرخن ؙر ذوي ؕین لینک

ؙیند. هؖ ذؕ خذ ؕین منو می ؙندي خوذه نؖم نشده طؚقه ؕي ؤؚؠ ؙؖشد. کؖذؙر بدیدي که خذ هیت خوذه هؖ موبوخ می بسآةو خذ خوذه

HTML
ذسؖنی خؕذخ. ءوؕند منویی ذؕ ؙه همرؕه یک عنوؕن و مآن خذ خوذه قرؕذ خهد که ؕین منو بنؚه ؕطالع ؕسآؖخ می

(Latest News)

شوخ. ؕر طریق منوي ؐخرین ؕخؚؖذ، عنؖوین ؐخرین ؕخؚؖذي که خذ قسمؠ ؕنةمن خؚري سؖیؠ وؕذخ شده ؕسؠ نمؖیش خؕخه می

Online Users

شؖهده کنن؍د و خذ ص؍وذ؟ ءمؖی؍ل ؙ؍ؖ     ؕند ذؕ خذ منوي کؖذؙرؕن حؖضر م خقیقه ؕخیر وؕذخ سؖیؠ شده 5ءوؕنند ؕسؖمی کؖذؙرؕنی که خذ  فرؕگیرؕن می
ؕسآفؖخه ؕر ؐیکون یؖم، ؙرؕي کؖذؙر موذخ نظر یؖمی ؕذسؖل کنند.

Message

هؖي مرؙوطه، ؙ؍رؕي ه؍ر ش؍خص خیگ؍ري ی؍ؖم ؙفرس؍آند و ؕس؍ؖمی ؐنه؍ؖ ذؕ نی؍ز ؙ؍ه لیس؍ؠ             هؖ و لینک ءوؕنند ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر ؐیکون فرؕگیرؕن می 
contact هؖي ذخ و ؙدل ش؍ده ؐذش؍یو ش؍ده و ؙ؍رؕي ف؍رخ قؙؖ؍ل مش؍ؖهده         یؖ فرخي ذؕ ؕر ؕین لیسؠ حذف نمؖیند. یؖمهؖي خوخ ؕضؖفه کنند و

ش؍وند و ؕر خی؍د    ذخ و ؙدل می  onlineهؖ ءقریؚؖ؎ ؙه صوذ؟  شوخ، ؙنؙؖرؕین یؖم می refreshؤؖنیه یکؚؖذ   60هؖ هر هسآند. صفحه مرؙوط ؙه یؖم
خ؍وخ خذیؖف؍ؠ    emailهؖي خوخ ذؕ ؙعد ؕر ثند خقیقه خذ  ؙوخن، یؖم  offlineخص کند که خذ صوذ؟ ءوؕند مش خیگرؕن نهؖن ؕسؠ. فرؕگیر می

کند. 
ش؍وخ و   هؖي ؕذسؖلی ؙه ؕو خذ ؕین منوي نم؍ؖیش خؕخه م؍ی   شوخ، یؖم هؖ، رمؖنی که فرؕگیر وؕذخ محیط خوذه می خذ صوذ؟ فعؖل کرخن منوي یؖم

ذسد. م ؕذسؖل شده ؙه همرؕه صدؕیی ؙه ؕطالع فرؕگیر میخذ صوذءی که فرؕگیر ءعیین کرخه ؙؖشد، یؖ

Participant-People

ش؍وخ. خذ ؕی؍ن لیس؍ؠ ؕطالع؍ؖءی همج؍ون ن؍ؖم و        خذ صوذ؟ فعؖل کرخن ؕین منو، لیسآی ؕر ؕفرؕخ ؤؚؠ نؖم شده خذ یک خوذه نم؍ؖیش خؕخه م؍ی  
شوخ. رسی، ... نمؖیش خؕخه میخؖنوؕخگی، ؐخذس سؠ ؕلکآرونیکی، ؐخرین ءؖذیخ خذسآ نؖم

Recent Activity

ؙن؍دي خذ   هؖي ؕنةؖم شده ءوسط کلیه کؖذؙرؕن مرؙوط ؙه ؕین خوذه ذؕ نمؖیش خؕخ. ؕین موؕذخ ؙه صوذ؟ خسآه ءوؕن ؐخرین فعؖلیؠ خذ هر خوذه می
شوند. منوي ؐخرین فعؖلیؠ نمؖیش خؕخه می

هؖي موبوخ خذ خوذه و... ؙؖشد.   ونه ءغییري خذ خوذه، ؕفزوخن، ءغییر و یؖ شرکؠ خذ فعؖلیؠءوؕند شؖمل هرگ هؖ می ؕین فعؖلیؠ

Upcoming Events

خوؕهن؍د خذ   خهند، ءعدؕخ ذورهؖ و همجنین ءعدؕخ ذویدؕخهؖیی ک؍ه م؍ی   ءوؕنند ؙؖ ؕسآفؖخه ؕر ءنظیمؖءی که خذ ءقویم خوخ ؕنةؖم می فرؕگیرؕن می 
منوي ذویدؕخهؖي ؐینده نزخیک مشؖهده کنند ذؕ ءعیین کنند و خذ صوذ؟ ءمؖی؍ل ؙ؍رؕي خ؍وخ ذوی؍دؕخ بدی؍دي ءعری؍ف کنن؍د و رم؍ؖن ؐن ذؕ         

شوخ. ین ذویدؕخ فقط مرؙوط ؙه خوخ فرؕگیر میمشخص سؖرند. ؕ
ؙندي هسآند مإل ءکلیف، کؖذگؖه،... ؙؖ نزخیک شدن ؙه موعد مق؍رذ خذ من؍وي ذوی؍دؕخهؖي ؐین؍ده نزخی؍ک       همجنین فعؖلیآهؖیی که خؕذؕي رمؖن

گیرند. قرؕذ می

(Section Links)

، ؙر ؕس؍ؖس  topicهؖیی ؙؖ فرمؠ  شوند و خذ خوذه ؙندي می هؖ خسآه )، ؙر ؕسؖس هفآهweeklyهفآگی(هؖیی ؙؖ فرمؠ  هؖ خذ خوذه هؖ و منو فعؖلیؠ
هؖ). هؖ یؖ عنوؕن هؖ (هفآه هؖیی ؕسؠ ؙه هر یک ؕر ؕین قسمؠ شؖمل لینک Section Linksمنوي  .شوند ؙندي می عنوؕن خسآه

Quiz Results
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ءوؕن؍د ؙ؍ه    ءرین نمرؕ؟ ؕخذ شده خذ یک ؐرمون ذؕ خذ منوي نآیةه ؐرمون مشؖهده کنند. ؕین ؕطالع؍ؖ؟ م؍ی   ؖیین ءوؕنند ؙؖالءرین و فرؕگیرؕن می
ء؍وؕن ؕنآخ؍ؖؗ    خؖنوؕخگی و یؖ شنؖسه کؖذؙر خذ سیسآم نمؖیش خؕخه شوخ. خذ صوذ؟ گروهی ؙوخن ؐرمون موذخ نظر، م؍ی  صوذ؟ گمنؖم، نؖم و نؖم

ر خیگر ءنظیمؖ؟ موبوخ، ءعیین ءعدؕخ نمرؕ؟ نمؖیش خؕخه شده و نحوه نمؖیش ؐنهؖ ؙه ص؍وذ؟ خذص؍دي   کرخ که نآؖیا گروه نمؖیش خؕخه شوخ. ؕ
و یؖ نمره کؖمل ؕسؠ.

ءوؕند ءمؖم فعؖلیآهؖي ؕسآؖخ و فرؕگیر ذؕ ؕنةؖم خهد، ؕمکؖن ؕنةؖم فعؖلیآهؖي ریر ذؕ نی؍ز   مدیر سیسآم عالوه ؙر ؕینکه می
خؕذخ:

ؕنآخؖؗ رؙؖن یش فرض ؙرؕي سؖیؠ
ءعیین منطقه رمؖنی
ءعیین شکل ظؖهري سؖیؠ و ءغییر ؐن
ؕمکؖن مشؖهده وذوخهؖي نؖموفق ؕفرؕخ ؙه سؖیؠ
گذؕذند ؕمکؖن ءعیین مآغیرهؖیی که ؙر ذوي عملکرخ عمومی سؖیؠ ءؑؤیر می
 ؕمکؖن  قرؕذ خؕخن سیسآم خذ حؖلؠmaintenance مدیرؕن سیس؍آم ؕب؍ؖره وذوخ ؙ؍ه    کس ؙه بز  ؙه طوذي که هیت

سؖیؠ خذ رمؖن مشخص شده ذؕ ندؕذخ.
ؕمکؖن مدیریؠ کؖمل ؙر ذوي مؖزولهؖي نصؘ شده و منوهؖي سؖیؠ
(ءغییر کلمؖ؟ و عؚؖذؕ؟ موبوخ) ؕمکؖن ؙرذسی و ویرؕیش رؙؖن فعؖل سؖیؠ
ؕمکؖن ءعیین نحوه ؤؚؠ نؖم فرؕگیرؕن
ثگونگی نمؖیش ؐن فرض ؙر ذوي ءقویم و ؕمکؖن ؕعمؖل ءنظیمؖ؟ یش
ؕمکؖن ءعیین ؕسؖءید، فرؕگیرؕن و خیگر مدیرؕن سیسآم
هؖي بدید و مدیریؠ ؙر ؐنهؖ ؕمکؖن ءؑلیف خوذه
ؕمکؖن مشؖهده گزؕذش کؖمل فعؖلیؠ ؕفرؕخ خذ رمؖنهؖي مخآلف


