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 باسمه تعالی

 ویژه معلمین سامانه مدیریت آموزشکار با  آموزش

 ی عمومیدرج محتوا: بخش اول

 .پیشرفته در آموزش بعدی ارائه خواهد شد گزینه هایاصلی مطرح شده و  گزینه هایدر این آموزش 

 :وارد میز کار خود میشویم تا لیست دروس مربوط به خود را مشاهده کنیم پس از ورود به پنل مدیریت سامانه

 

 :سپس برای درج یا ویرایش محتوای جلسات درسی روی درس مورد نظر کلیک میکنیم
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 :سپس روی چرخ دنده ی باال سمت چپ کلیک میکنیم

 

 :سپس شروع ویرایش را میزنیم

 

باید به تعداد جلسات آموزشی که میخواهید تا آخر سال برگزار کنید این سرفصلها را به مرور اضافه کرده و محتوای درسی  سرفصل وجود دارد که به صورت پیش فرض چهار

 .خود را درون آن بارگزاری نمایید

 . فرض کنید میخواهیم اولین جلسه اموزشی خود را در این درس ایجاد کنیم
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 :میکنیم تا قابل ویرایش شودابتدا روی ایکن مداد کنار عنوان موضوع کلیک 

 

 

 :برای درج عنوان جلسات میتوانید موضوع ان جلسه یا شماره جلسه یا مثال تاریخ برگزاری اش را بزنید
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 افزودن محتوا

 .تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت بخش افزودن محتوا اصلی ترین بخشی است که معلم با آن سروکار دارد و وقت گذاشتن برای تکمیل آن در کیفیت یادگیری دانش آموزان

به صورت درهم و ... ا نکته مهم اینکه این بخش در واقع یک سیستم مدیریت محتوای بسیار پیشرفته و کامل است که محتواهایی که معلم داخل گوشی خود یا واتساپ ی

 .نامرتب دارد را توسط این سیستم طبقه بندی میکند و مانع سردرگمی و بینظمی میشود

 .ن بپردازدلم میتواند این محتوا را برای کالسهای دیگر خود در سایر اموزشگاهها یا سالهای بعد استفاده کرده و به مرور به تکمیل و اپدیت کردن امع

------------ 

 :کلیک میکنیم  اضافه کردن یک فعالیتبرای هر یک از جلسات که میخواهیم محتوا اضافه کنیم، روی دکمه ی 
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 :در پنجره باز شده به توضیح انواع محتوا میپردازیم

 

 

شاهد این بودیم که سطح یادگیری دانش آموزان در مقاطع مختلف بسیار افت کرد و این به خاطر این سال گذشته که آموزش مدارس برای اولین بار وارد فضای مجازی شد 

 .ش آنالین که مدارس استفاده میکردند گنجانده نشده بودبود که استانداردهای تکنولوژی اموزشی در نرم افزارهای آموز

مفاهیم درسی را حتی بهتر از زمانی که دانش طبق جدیدترین استانداردهای آموزشی که در دنیا جهت افزایش کیفیت آموزش استفاده میشود چنانچه بخواهید دانش آموزانتان 

این استاندارد را در آموزشهای بعدی مفصل شرح خواهیم داد ولی به طور خالصه . این استاندارد حرکت کنید اید طبقآموز حضور فیزیکی سر کالس درس دارد یاد بگیرد ب

 .اینکه باید دانش اموز با درس شما تعامل داشته باشد و تدریس یکطرفه نباشد

 

 :لذا باید در حد امکان موارد زیر را در هر جلسه آموزشی خود بگنجانید

 ریدرج محتوای صوتی، تصوی .1

 مشق/تمرین/درج تکلیف .2

 ارزشیابی ولو در حد چند سوال ساده .3

 از آنهایا پرسیدن سوال  دانش اموزان جهت رفع اشکال( ویدئو کنفرانس)کالس زنده  .4
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 :کلیک میکنیم و دکمه اضافه کردن را میزنیم صفحهحال روی گزینه ی 

 

  

  wordمحیط ویرایشگر مانند محیط نرم افزار . یکی از قسمتهایی که زیاد با ان سروکار داریم محیط ویرایشگر است. ز شده فیلدهای الزم را پر میکنیمسپس در صفحه ی با

 .را دارد... ، پاورپوینت، درشت کردن و رنگی کردن بخشی از متن و pdfبوده و  امکانات الزم برای تایپ، درج عکس، ویدئو، 

 :زیر روی ایکنی که در تصویر مشخص شده میزنیم تا دکمه های پیشرفته ویرایشگر نمایان شوددر شکل 
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 .درج کنید و سپس ذخیره را بزنید سپس انواع محتوایی که دارید را میتوانید

 :میزنیم eBrows…سپس روی   ،برای درج عکس یا ویدئو روی ایکن مربوطه میزنیم

 

 

 

 



 www.faanoos.net    -     فانوسموزش مدیریت آ سامانه

 :را میزنیم Choose fileدکمه  جهت انتخاب فایل عکس یا فیلم از روی کامپیوتر یا گوشیسپس روی ارسال یک فایل کلیک میکنیم، سپس 

 

 :را میزنیم insert media، سپس برای فایل یک نام ترجیحا انگلیسی انتخاب کرده و دکمه و فایل مورد نظر را انتخاب میکنیم
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 :و منتظر میمانیم تا روی سامانه بارگزاری شود 

 

 

 .سپس درس را ذخیره میکنیم

 .در جلسه بعدی به آموزش درج تکلیف و درج آزمون میپردازیم


