تنظیمات درس

Edit setting

توسط این قابلیت نحوه نمایش درس و دیگر موارد را تنظیم می نمایید.
ابتدا از کشومیز کار وارد درس مورد نظر شوید(.شکل)۱

شکل 1
از منوي چرخ دنده (منوی اقدامات)که در باالي صفحه سمت چپ قرار دارد گزینه پیکربندي را انتخاب نمایید( .شکل)۲

شکل2
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با این کار صفحه زیر باز میشود( .شکل)۳

شکل 3
در این صفحه در بخش توصیف ،خالصهاي از درس مانند درصد نمرات میان ترم ،منابع ،سرفصل درس و  ....را میتوان وارد نمود.
در قسمت تصویر درس میتوان تصویر جلد کتاب یا تصویري مرتبط با درس را قرار داد( .شکل)۴

شکل 4
مطالب قرار داده شده در قسمت تصویرو توصیف متن درس در صفحه اول بعد از ورود به سایت و در جلوي
نام درس نشان داده می شود.
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در بخش قالب درس (شکل )۵می توان قالب بندي دلخواه را انتخاب کرد.عموما دروس بصورت پیش فرض بصورت موضوعی
نمایش داده شدهاند که در آن می توان هر بخش را با یک موضوع ایجاد نمود و محتواهاي آن موضوع را در آن بخش اضافه نمود.
اما می توان حالت هفتگی را ایجاد نمودتا بخشها بصورت هفتگی نمایش داده شوند و در هر هفته مباحث مورد نظر براي
دانشجویان اضافه گردد.

شکل 5

بعد از ذخیره تغییرات و برگشت به درس ،در صورتی که شروع ویرایش فعال باشد ،گزینه  add weeksفعال می باشد که با
کلیک بر روي آن و وارد نمودن تعداد هفته مورد نظر مثال  16هفته ،هفته ها ایجاد میشوند.
در قسمت ظاهر (شکل )۶میتوان نوع تقویم و زبان و ...را انتخاب نمود.

شکل 6
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در بخش فایلها و ارسالها(شکل ،)۷حداکثر میزان ارسال فایل در درس را تنظیم نمایید.

شکل 7
بهتر است براي راحتی دانلود فایلها در سامانه توسط دانشجویان ،فایلهاي محتوا را به بخشهاي کوچک تقسیم نمایید.
اما اگر نیاز بود فایلهاي بزرگ نیز ارسال شود با تنظیم این بخش و بعد از ارسال فایل مورد نظر ،نسبت به برگرداندن میزان ارسال
فایل به حدود  2مگابایت اقدام نمایید تا دانشجویان امکان ارسال فایلهاي بزرگ و اختالل در درس را نداشته باشند.

