راهنمای استفاده از سامانه نرم افزاری/اینترنتی
یادگیری الکترونیک ( )LMSشرکت گردشگران بنیاد
همکارگرامی مدت زمان اجرای هر دوره  ،مطابق با آئین نامه اجرایی سازمان شما می باشد و به شما اطالع رسانی خواهد شد،
شما فقط در این بازه زمانی فرصت دارید تا دوره را به پایان رسانده ،در آزمون نهایی شرکت و نمره حدنصاب که مطابق با آئین
نامه اجرایی  %60می باشد را کسب نمایند.
الزم به ذکر است که فقط برای  2مرتبه امکان شرکت در آزمون نهایی را دارید.
نکته :در صورت وجود هرگونه سوال ،ابهام و یا مشکل در حین استفاده از سامانه یادگیری الکترونیک ( ، )LMSبا پشتیبان
سامانه با شماره ( )021 - 86070254تماس حاصل فرمائید.
 برای دسترسی به سامانه اینترنتی یادگیری الکترونیک ( )LMSباید ابتدا آدرس  LMS.INSTROCT.IRرا در
 Address Barمرورگر خود وارد نمایید.

 توصیه می شود مرورگر مورد استفاده ،آخرین نسخه کروم  Chromeیا موزیال فایرفاکس  Mozila Firefoxباشد .در
صورت نیاز می توانید از صفحه اول سامانه نرم افزار فایرفاکس متناسب با ویندوز یا موبایل خود را دانلود و نصب نمایید.

 بالفاصله پس از قرارگیری در صفحه اصلی نرم افزار ،می توانید به یکی از روش های زیر وارد سامانه شوید:
 .1در قسمت باال-چپ صفحه و با کلیک بر روی لینک :هنوز وارد سایت نشدهاید (ورود به سایت) به درگاه
ورود به صفحه اختصاصی خود دسترسی داشته باشید.

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

 .2استفاده از بلوک ورود به سایت در پایین -وسط صفحه:

نام کاربری ،کد ملی شما
رمز ورود ،شماره همراه شما
بدون صفر ابتدا

نام کاربری

رمز ورود

2
 پس از ورود ،شما به لیست عناوین دوره های آموزشی نیازسنجی شده برای خود دسترسی خواهد داشت .این صفحه
تحت عنوان درس های من نامگذاری شده است.

 با کلیک مستقیم بر روی عنوان دوره آموزشی ،وارد صفحه اختصاصی آن دوره خواهید شد.
 پس از ورود به صفحه اختصاصی هر دوره آموزشی ،بخش های مختلفی را مالحظه خواهید کرد که در زیر آنها را
مورد بررسی تفصیلی قرار می دهیم:

1

2

3

.1

اطالعات نام دوره

.2

بخش محتوایی دوره

محتوای دوره شامل دوبخش است که شما می توانید بسته به نیاز و امکانات خود یکی را انتخاب کنید:
برای مشاهده محتوای الکترونیکی تحت وب باید به اینترنت متصل باشید:
نکته :در این قسمت از کلیک راست و انتخاب گزینه هایی مثل  Open In New Tabو Open In New Window
اجتناب گردد.
 محتوای هر فصل از یک دوره آموزشی متشکل از چندین زیربخش است که بصورت کامالً چند رسانه ای و Full Flash
تهیه شده است.
 با استفاده از کلید منو می توانید زیربخش مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 با کلیک بر روی فلش های پائین -سمت راست صفحه ،می توان بین زیربخش ها جابه جا شد.
 با استفاده از  Playerو کلید های  Pauseو ( Playپایین -چپ) می توانید اسالید خود را مدیریت کنید.
 نکته :اگر در دیدن محتوا با مرورگر موزیال فایرفاکس مشکل دارید باید فلش پلیر متناسب با ویندوز یا موبایل را دانلود
و نصب نمایید.

نکته :برای دریافت فایل  PDFابتدا فایل مولتی مدیای هر فصل را اجرا کرده و در قسمت باال،سمت چپ بروی آیکون PDF
کلیک کرده و فایل را دریافت کنید.

دریافت PDF

نکته :درصورتی که با وجود نصب  FlashPlayerدرهنگام کلیک برروی لینک محتوا با این صفحه روبرو شدید ،طبق تصویر
زیر عمل نمایید:

انتخاب شود.

.3

نظرسنجی و آزمون نهایی

نکته :پس از شرکت در آخرین خودآزمون دوره  ،نظرسنجی برای شما فعال می شود ،بعد از تکمیل نظرسنجی شرکت در
آزمون نهایی برای شما فعال می گردد.
برای شرکت در آزمون نهایی روی لینک آن کلیک نمایید و کلید شروع آزمون را انتخاب نمایید.

درحین شرکت در آزمون شما می توانید زمان باقیمانده خود را مشاهده و مدیریت کنید.

بعد از پاسخ دادن به سواالت با انتخاب کلید ادامه می توانید بعد از مرور پاسخ های خود ،آزمون خود را ثبت نمایید یا مجدداً
به آزمون بازگردید و پاسخ های خود را درصورت نیاز تغییر دهید.

