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 ۱           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

  ي معلم مجاز پورتالبرنامهمعرفي  ۱
 ه تحت وب، اين برنام. کردرا به روز آن  توان ي ميبدون نياز به داشتن دانش فن  کهاست يک برنامه مبتني بر وب معلم مجازیبرنامه 

 .می باشد کاربرانبخش و و پيکربندي سايت   اطالعات برای به روز کردنمديريتشامل دو بخش 

  ي معلم مجاز پورتال برنامهد استفاده ازيفوا ۲
ü در وبوانتشار سريع اطالعات توليد  
ü از طريق ايجاد بستري مناسب براي توسعه فردي دانش آموزان و مربيان  تحول آموزشي 
ü علم به مدير يادگيريتغيير نقش م 
ü  اطالعات به توليد كننده اطالعاتصرف تغيير نقش دانش آموز از مصرف كننده 
ü تعامل و ارتباط مستمر و  همزمان  بين اركان آموزشي 
ü حركت به سمت سيستم كم كاغذ 
ü دانش آموزان و معلمين،امکان ارتباط بالواسطه بين اوليا  
ü هاي جاريت آموزش همراه با كاهش هزينهارتقاي كيفي  
ü سالم سازي ارتباط دانش آموزان با اينترنت از طريق ايجاد كانال مناسب ارتباط و كنترل نامحسوس ارتباط 

  يبرنامه معلم مجازامكانات  ۳
ü سيستم مديريت و نظارت فارسي 
ü  در هر صفحه از سايتدوزبانهامکان  
ü دلخواهي موضوعيه مطالب با دسته بنديامکان ارا  
ü اتاق گفتگو، لينك، تصوير اده ، متنوع و با امكان الحاق و بارگيري  كليه اجزاي ضروري در وب مثل متن،طراحي صفحات بسيار س  
ü به صورت پويا با سلسله مراتب جداگانهي دسترسيامکان تعيين اجازه ها  
ü امكان تغيير رنگ بندي و فرمت صفحات سايت  
ü شرفته و هوشمند در همه صفحاتي پيجستجو 
ü  آموزش از راه دور)E-Learning( 
ü آزمون از راه دور 
ü از راه دورينظرسنج  

  بخش کاربران سايت ۴
در .  را مشاهده خواهند کرد ۱کل ش مانند ي تحقيق و پژوهش صفحه اگروههایکاربران سايت با وارد شدن به صفحه معليمن يا 

  :ر تشکيل شده است زييصفحه سايت از قسمتهااين .  يک سايت نوعی گروه زيست شناسی نشان داده شده است۱شکل 
 تصوير . خواهد شدنشان دادهجديدترين تصوير روز که مدير سايت انتخاب مي کند در صفحه اول سايت  : تصوير روز .۱

در ضمن اگر مدير .  سايت انتخاب می کند می تواند تصوير ثابت يا متحرک به صورت فايل فلش باشدرروزی که مدي
 .ی تصوير روز نمايش داده خواهد شد کرده باشد در باالسايت توضيحاتی را برای عکس روزش انتخاب 

 .کاربر با وارد کردن عبارتی می تواند آن را در اين سايت جستجو کند : جستجو .۲

در مثال .  نمايش داده خواهد شد،در کادر تبليغات، تبليغاتی را که مدير سايت برای سايتش انتخاب کرده : تبليغات .۳
 .را برای سايتش انتخاب کرده است...  مربوطه، تبليغاتی از سايـت شبکه رشد و ، مسئول سايت زيست شناسی۱ شکل

 . در اين کادر، ليست لينک آدرس دوستان که مدير سايت مشخص کرده است نمايش داده می شود : دوستان .۴



 ۲           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

 
    صفحه کاربران سايت-۱ شکل



 ۳           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

 فارسي و انگليسي متفاوت از هم مي باشندصفحات  بالگ روم  وار داردبالگ روم در زير قسمت تبليغات قر : بالگ روم .۵
در صفحه اول  سايت، مدير سايت می تواند يک صفحه بالگ روم يا اتاق گفتگويی را طراحی کند که کاربر با وارد کردن 

مخصوص يک دانش آموز يا الزم به ذکر است از آنجا که هر کد و رمز . کد کاربری و رمز خود می تواند متنی را ارسال کند
با شناسه و رمز  )  کادر آموزشي، اوليا و دانش آموزان (منوشايان  ذکر است  که  سه  اوليای وی يا از کادر مدرسه است، 
متنی را ارسال کنند که پس از وارد کردن کد گيرد مي توانند  در  قسمت  بالگ روم  عبوري  که در اختيار آنها قرار  مي

 مي تواند  در قسمت تنظيمات، وی  سياست  مدير  سايت در بسته به.مربوطه به نام ايشان ثبت خواهد شدو رمز، مطلب 
همچنين  مدير  سايت .  پيام دهددر قسمت بالگ روم ، سايت  را  طوري تنظيم کند  که هر کسي بتواند سايتش

 . توضيح داده شده اندتواند  قسمت  بالگ روم را از سايت حذف کند که اينها در بخشهاي آتی  مي
 در صفحه اول سايت بسته به تنظيمات مدير سايت، کاربر می تواند ليست مطالب جديد سايت گروه :مطالب صفحه اول  .۶

 . مطلب جديد هر گروه مطالب را مشاهده کند۴پژوهشی، مثال 
اگر . ردکليک ک "مشاهده" بايد روي اتصال براي مشاهده کامل مطلب به همراه تصاوير و فايلهاي ضميمه، .۱

شما مجاز به ديدن اين " اخطار که در صورت اشتباه وارد کردن رمز آن پرسيده خواهد شد مطلب رمز داشت
 .نمايش داده خواهد شدبالفاصله ، در غير اينصورت مطلب .واهد شدظاهر خ" !نيستيد صفحه

ی توانند به مطلب مربوطه نظر  و مدير سايت هم تعيين کرده باشد که کاربران ماگر مطلب مربوطه رمز نداشت .۲
 لينک در غير اين صورت، وجود خواهد داشتهمطلب مربوطذيل در  "نظر  ........اتنظر" ، اتصالي با عنواندهند

 ظاهر ۲صفحه اي مانند شکل کليک روی لينک نظرات،  در صورت .تنخواهد داش مطلب وجودنظرات براي اين 
در ضمن همانظور که در مورد . استفاده کردنيز  از اين قسمت مي توان به عنوان يک اتاق گفتگو .خواهد شد

ی تواند در بخش نظرات هم بسته به سياست مدير سايت، امکان نظر دهی به مطالب مگ روم گفته شد، بال
 .بدون وارد کردن کد و رمز هم ميسر باشد

 

 
  صفحه نظر به مطلب  -۲ شکل
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 : اين عناوين عبارتند از۱در شکل . در اين قسمت بخشهاي طبقه بندي شده سايت ليست شده اند : منوی انتخابها .۷
 اصلي در هر کجاي سايت بايد روي دکمه براي بازگشت به صفحهکاربر اگر به صفحه ديگري برود  : صفحه اصلی .۱

 .ددر باالي صفحه کليک کن"  صفحه اصلي"
 . استتوضيح مختصري داده شدهيا خود سايت  سايت مديراندر اين بخش، در مورد  : درباره ما .۲
 عنوان، گروه مطالب را مدير سايت می تواند برای سايتش تعيين ۱۰در اين بخش تا  :مطالب سايت دسته بندی  .۳

 . نشان داده شده است، تقسيم می شوند۳همانطور که در شکل  ،اين عناوين به چهار دسته کلی. کند
 

 
  دسته بندی مطالب  -۳ شکل

به عنوان .  عنوان مطالب تقسيم شود۷نشان داده شده است، دسته گروه مطالب می تواند تا  ۳همانطور که در شکل 
پايه "، "پايه دوم"، "پايه اول"عنوان مطالب عبارتند از ، اين ۱ت نشان داده شده در شکل مثال در سايت گروه زيس

به . در ضمن هر عنوان مطلب می تواند به تعدادی زير عنوان مطلب تقسيم شود. "تازه های زيست شناسی"و " سوم
 .خود داشته باشدی درسی يا پژوهشاين ترتيب مدير سايت هر گروه می تواند سايت جامعی را برای گروه 

 می شوددر اين بخش، عنوان لينک، آدرس اينترنتی و توضيحاتی در مورد لينک ارائه : لينکها .۱
 . يا تصاوير متحرک فلش وجود داردJPGدر اين بخش آرشيو تصاوير به صورت فايلهای : تصاوير .۲
مطلب، در اين بخش مطالب سايت به صورت يک مطلب جامع شامل عنوان، متن  : گروه مطالب .۳

 آورده شده ]در صورت وجود[تصاوير ضميمه، فايل ضميمه و ليست نظرات ارائه شده به مطلب 
 سيستم آنرا به صورت فايل  ه به صورت فايل فلش باشدمالزم به ذکر است که اگر فايل ضمي. است

 را باشد لينک فايل...  يا ZIP يا WORDفلش نشان خواهد داد و در غير اينصورت مثال اگر فايل 
 .در اختيار کاربر خواهد گذاشت

 مدير سايت عناوينی را در اختيار گذاشته است و کاربران در تدر اين بخش از ساي: اتاق مباحثه .۴
يکی از کاربريهای اين قسمت می تواند بحث در . مورد آن مطلب نظرات خود را ارائه خواهند داد

 گروه زيست می توان مباحثی همچون به عنوان مثال در مورد. مورد موضوعات گروه درسی باشد
 توضيحات بيشتر در .را مطرح کرد.... گرم شدن زمين، آلودگی محيط زيست، انقراض جانوران يا 

 .ادامه اين گزارش آمده است
در اين قسمت از سايت امکانی ارائه شده است که کاربران بتوانند مطالبی را که به نظرشان جالب  : ارسال مطلب .۴

 به اين .سايت بفرستند تا مدير سايت پس از بررسی آنها را با نام فرستنده در سايت درج کنداست به مدير 
 مصرف کننده اطالعات نخواهند بودترتيب دانش آموزان تنها 

وجود دارد که کاربران سايت از اين طريق مي توانند " تماس با ما"در انتهاي ليست انتخابها گزينه :   تماس با ما .۵
کاربر پس از کليک روي اين دکمه . فرستندپيام خود را ب)   يا مسئول گروه مربوطهمعلم مربوطه (به مدير سايت

يا مسئول گروه الزم به ذکر است که اين يادداشتها را فقط معلم  .هدايت مي شود ۴ای مانند شکل به صفحه 
 .مشاهده مي کند مربوطه 
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  صفحه تماس با ما  -۴ شکل

  
  .محل مي تواند يادداشت به مدير سايت ارسال کندپنج همانطور که ذکر شد کاربر در 

 .قسمت تماس با ما براي ارسال يادداشت به مدير سايت که توسط ديگران قابل مشاهده نيست .۱
ن پيامهاي ليست پيامها هم از جديدترين به قديميتري. روم که پيامهاي ارسالي توسط ديگران قابل مشاهده است قسمت بالگ .۲

 .ارسالي خواهد بود
 .قسمت يادداشت به مطالب سايت که پيامهاي ارسالي توسط بازديدکنندگان سايت قابل مشاهده است .۳
 .ارسال مطلب که دانش آموزان و ديگر کاربران می توانند در نشر اطالعات سهيم شوند .۴
 .اتاق مباحثه که برای تبادل نظرات می باشد .۵

  بخش مديريت سايت ۵
دو سلسله مراتب مديريتي وجود دارد که مديران  اين منظور يبرا.  تواند سايت خود را به روز نمايديمعلم يا مسئول سايت مخش در اين ب

 تعريف شده و متفاوت بتوانند ي از افراد با سطوح دسترسگروهی علت اين امر آن است که .شوند  ايجاد و حذف مي۱ توسط مدير مرتبه ۲مرتبه 
  . از دانش آموزانيکنند مثال تعدادسايت را به روز 

  ۱مديريت سطح  ۵-۱
سمت  وارد ردي گيار او قرار ميکه در اختت يرين آدرس سمت مديو همچنخود   کاربريبا نام و رمز، اصلی سايتيا مدير  ۱مدير سطح 

  )۵شکل ( خواهد شد سايتت يريمد
  

  
   سايتتيري صفحه ورود به سمت مد-۵ شکل

  

 است دقيقا بايد Abadمثال اگر رمز شما .  نشان داده شده است، سيستم به بزرگی و کوچکی حروف حساس است٥انطور که در شکل هم
Abad را وارد کنيد و در صورت وارد کردن abadسيستم پيغام خطای رمز را خواهد داد .  
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  . قادر به به روز رسانی سايت خود خواهد بود٦داده شده در شکل ، مدير سايت با استفاده از امکانات مديريتی نشان بعد از ورود به سايت

 
  ۱ صفحه مديريت سطح -۶ شکل

دهي کرد،   مقدار"تنظيمات"در لينك يا صفحه  به آنها رديف باال و پايين برچسب مشخصي ندارند و بايد  در دکمهمنو چهاردر شكل فوق 
به " آلبوم " و"هالينک"واهد آلبوم مخصوص و همچنين لينكهاي مورد عالقه خود را دسته بندي و ارايه كند پس ي مي خمنوهر معلم يا در ضمن 

  .  پيش فرض قرار گرفته اند و نام آنها نيز در صفحه تنظيمات قابل تعويض استمنودو عنوان 
، "پيامها به مدير سايت "،" بالگ روميپيامها "،"پيامها به مطالب"، "تنظيمات"، "مديران"، "تبليغات"، "دوستان "يبخشها: نکته

  .تنها از اختيارات مدير سطح يک است "نمرات ماهيانه"و  "گزارش فرستنده ها"، "عناوين اتاق مباحثه"، "ارسالی مطالب"

  تنظيمات ١-١-٥
صفحه در  .ست نشان داده شده ا٧ که در شکل دشو  هدايت ميتنظيماتبا فشار دادن دکمه تنظيمات، به صفحه مدير سطح يک 

، ينظرسنجنوع و نمايش  سايت، عنوان سايت، يسايت، رنگبندمطالب  تواند عناوين يم)  يا مسئول سايت گروهمعلم (۱ مدير سطح تنظيمات،
 . سايتش را معين کندي نمايش سايت و لوگوهايزبانهاتنظيم صفحه اول سايت، 

  دسته بندي اوليه مطالب ١-١-١-٥
، ۷ مثال در شکل.   کردي توان آنها را نام گذاريگر خواهد بود که مي دي منو۷ يت داراي سا،و اتاق مباحثه  آلبوم،کهاني لي هامنوبا احتساب 

 مطالب يهامنو يرا برا" اتاق مباحثه"و  "آلبوم "، "ست شناسیيتازه های ز"، "ه سوميپا"، "ه دوميپا، "ه اوليپا"،"هالينک" عناوين يستزسئول گروه م
 “Forum” و  "sLink"،"Grade One" ،"Grade Two" ،"Grade Three" ،"Biology News" ," Album"ين  و عناوي صفحه فارسيبرا
  .مشخص کرده است و بقيه منوها را غير فعال رها کرده است ي صفحه انگليسي برارا

 
  تنظيم عناوين سايت -۷ شکل
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  .يدا را از سايت حذف کنه اول ي گزينه پايمثال بعد از مدت د آن لينک را در سايت غيرفعال کندي توانيم ..." جدولنمايش  "يبا تيک کردن عبارتها
در مثال ما، مسئول .  نشان داده شده، برای جداول مطالب، می توان گزينه نمايش در تازه ترينها را فعال يا غير فعال کرد۷همانطور که در شکل 

گزينه نمايش  را فعال کرده است ولی "تازه های زيست شناسی" و "پايه سوم"، "پايه دوم"، "يه اولپا"گروه زيست شناسی، نمايش گزينه های 
  .مراجعه کنيد ۱ برای مشاهده اين موضوع، به شکل .را غير فعال کرده استدر تازه ها " شناسی زيست  یها تازه"

  تي سايرنگ بند ٢-١-١-٥
  .)٨  شکل(سايت و رنگ قلم منوها و رنگ قلم زير منوها را مشخص کند  ي منوها و زير منوهاي تواند رنگبنديمدير سطح يک سايت م

  
   و قلم منوها و قلم زير منوهارنگبندي منوها و زيرمنوها-۸ شکل

  امکان ارسال مطلب توسط کاربران؟ ٣-١-١-٥
 توانند مطلب ارسال کنند يا خير؟می تواند تعيين کند که آيا کاربران بسايت مدير  نشان داده شده، ۹همانطور که در شکل 

  نمايش بالگ روم ٤-١-١-٥
  .قسمت بالگ روم در صفحه کاربران نشان داده خواهد شد و بالعکس ۹در شکل " نمايش بالگ روم"با انتخاب گزينه 

  نوع بالگ روم ٥-١-١-٥
 ناشناس هر کاربريا ند  که کد و رمز داريفقط کسانکند که  تواند تعيين يمدير سايت م، ٩با انتخاب گزينه نوع نظر سنجی در شکل 

  .ردمثال برای گروههای پژوهشی فرامدرسه ای بايد گزينه دوم را انتخاب ک. ديگری نيز بتواند نظرات خود را بدهد

  زبانهای سايت ٦-١-١-٥
، مدير سايت مي تواند تعيين کند که قسمت انگليسي سايت نمايش داده شود ٩شکل در " نمايش قسمت انگليسی سايت"با انتخاب گزينه 

  .  مثال برای گروههای درسی مثل گروه زبان، بديهی است که قسمت انگليسی سايت بايد فعال باشد.ا خيري

  تصوير روزنمايش  ٧-١-١-٥
  . می توان نمايش تصوير روز را در صفحه اول سايت گروه غير فعال کرد٩در شکل " تصوير روزنمايش "با انتخاب گزينه 

  نوع مطالب صفحه اول ٨-١-١-٥
بصورت مشخص کرده است،  ٧در شکل گروههای مطالبی که مدپر سايت  مطالب تازه ترين، عنوان " صفحه اولمطالب"با انتخاب گزينه 

در صفحه تنظيمات  ١، متنی را که مديرسطح "متن صفحه اول"و در صورت انتخاب  درصفحه اول سايت نمايش داده خواهند شداتوماتيک 
ت را آنطور که می خواهد می تواند صفحه اول سايسايت مدير و به اين ترتيب  نشان داده خواهد شددر صفحه اول سايت مشخص می کند 

 .کند  مرتب
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   پژوهشی-تنظيمات صفحه اول سايت گروههای آموزشی -۹ شکل

  درباره ما ٩-١-١-٥
بر (در سايت " درباره ما"نتخاب گزينه مي توانيد مطالبي را که کاربر در صورت ا)"  انگليسي(درباره ما "و )" فارسي(درباره ما "در قسمت 

 .مشاهده خواهد کرد را وارد کنيد)   باشدحسب اينکه در صفحه فارسي يا انگليسي

  مطالب صفحه اول ١٠-١-١-٥
مشاهده فحه اول سايت مي توانيد مطالبي را که کاربر در ص)"  انگليسي (مطالب صفحه اول"و )" فارسي (مطالب صفحه اول  "در قسمت 

در صفحه اول  نوع مطالب همانطور که ذکر شد اين مطالب درصورتی در صفحه اول سايت نمايش داده می شود که .ارد کنيدخواهد کرد را و
  .انتخاب کرده باشيد" متن صفحه اول "را از نوع  ۹ شکل

   سايتي لوگوها وزبان پيش فرض، عناوين سايت ١١-١-١-٥
من مدير سايت بايد ضدر  .دين کنييد تعبان پيش فرض را مي توانيز نشان داده شده است، ۱۰که در شکل تنظيمات صفحه قسمتی از در 

  . شده استمعين ۱۰ کند که اين امر برای سايت زيست در شکل معينعناوين فارسی و انگليسی سايت خود را 

  
   نمايش بالگ روم-۱۰ شکل

   صفحاتي بااليتنظيم لوگو ١٢-١-١-٥
 که لوگو يا بنر وجود دارد  در صفحه تنظيمات اين امکان ه مطالبيي متفاوت و همچنين تفاوت در نوع ارات وجود سليقه هاي گرافيکبه عل

طراحي نماييد و در صفحه تنظيمات ) ارتفاع (۱۴۶در ) عرض (۷۵۰براي اين منظور لوگوهاي خود را در ابعاد . باالي صفحه به راحتي تغيير کند
 . نماييد تا لوگوهاي باالي صفحات فارسي و انگليسي به راحتي تغيير يابندBrowseآنها را شده است،  هم نشان داده ۱۰همانطور که در شکل 

 در نل از وارد کردير را قي و هر تصوذخيره کنيد jpg.با پسوند را ر مربوطه يتصواگر تصوير لوگو تصويری ثابت است، ن است که ينکته قابل ذکر ا
ت يک ساي ي از مشخصه هايکيد تا حجم آن کم شود چون يينماذخيره  Save for web نتخاب گزينه با اPhotoshopت در نرم افزار يسا

 از دست دير باال آمدن سايتاد باشد ممکن است مخاطبان خود را به خاطر ي شما زير و لوگوهايع باال آمدن آن است اگر حجم تصاويخوب سر
 در ضمن می توانيد .ديي استفاده نمايسي فقط از کلمات انگليسي انگلي و در لوگويارس از کلمات في فارسيد در لوگويي نماين سعيهمچن. ديده

از لوگوهای متحرک فلش استفاده کنيد که اين امر ظاهر سايت شما را بسيار جذابتر خواهد کرد ولی به خاطر داشته باشديد که حجم فايلهای شما 
  .ده آورده شده است شي طراحي از لوگوهاي نمونه ا۱۱در شکل  .زياد نباشد
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   شدهي طراحي از لوگوهاي نمونه ا-۱۱ شکل

  تبليغات ۵-۱-۲
تواند تبليغات  ز اختيارات مدير سطح يک است و ميبا فشار دادن دکمه تبليغات، ليست تبليغات سايت نمايش داده مي شود، که اين بخش ا

  . به سايت اضافه کند يا تبليغاتي را حذف کند
 در صفحه آنرامي توانيد براي يک سايت آموزشي پرطرفدار يک فلش طراحي کنيد و مثال شما ظور از تبليغ، فقط تبليغ تجاري نيست من☺

  .ود قرار دهيد يا اينکه به معرفی يک کتاب بپردازيداول خ

 
   ليست تبليغات سايت-۱۲ شکل

سپس سئوالي مبني بر اطمينان از پاک کردن ظاهر شده . کليک کنيم ۱۲در شکل " پاک کن"ال براي پاک کردن يک تبليغ، بايد روي اتص
پس از حذف تبليغ مورد نظر، ليست تبليغات به روز . و در صورت تاييد، اطالعات تبليغ مورد نظر به همراه فايلهاي تصوير تبليغ حذف مي شوند

  .ظاهر مي گردد، "تبليغ مورد نظر با موفقيت حذف شد"شده و پيغام 
  : ظاهر مي شود۱۳نشان داده شده در شکل صفحه " اضافه کردن داده جديد"در صورت کليک  روي اتصال 
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   اضافه کردن تبليغ جديد-۱۳ شکل

است که کاربر هنگامي که ماوس منظور از نام، توضيح کوتاهي  . اجباري است و وارد کردن نام تبليغ و آدرس، اختياري تبليغوارد کردن تصوير
منظور از آدرس هم، آدرس سايتي است که وقتي که کاربر روي تبليغ کليک مي کند، آن سايت باز . شود خود را روي تبليغ مي برد ظاهر مي

هر مقداري مي تواند  باشد ولي ارتفاع تصوير تبليغ 120px و در طول JPGتصوير هم براي درستي عملکرد سايت، يک تصوير از نوع . خواهد شد
همانطور که در شکل هم ذکر شده، تنها فايل تصاوير با پسوند  . نيز استفاده کردswf با پسوند Flashمي توان براي تبليغ از فايلهاي همچنين . باشد
JPG و SWF معتبر هستند و اگر شما به عنوان مثال فايل GIFرا انتخاب کنيد تبليغ نمايش داده نخواهد شد .  

  . کليک کنيم۱۲در شکل " ويرايش"ويرايش نام و آدرس تبليغ هم بايد روی لينک  براي

  دوستان ۵-۱-۳
 فشار دادن دکمه دوستان، ليست لينکهاي قسمت دوستان در صفحه اصلي را مشاهده ربايو مداين بخش از اختيارات مدير سطح يک است 

  .به عنوان نمونه به شکل زير نگاه کنيد.ي را حذف کندخواهد کرد که مي تواند آدرس دوستي را به سايت اضافه کند يا آدرس

 
   ليست آدرس سايتهاي دوستان-۱۴ شکل

  :صفحه زير ظاهر مي شود" زودناف"در صورت کليک  روي اتصال 

 
   اضافه کردن آدرس سايتهاي دوستان-۱۵ شکل

را  آدرس معتبري "ي خطاالزم به ذکر است اگر مقدار معتبري براي آدرس وارد نکنيم، پيغام .ي استوارد کردن نام سايت و آدرس اجبار
را فشار داد و براي انصراف و بازگشت به صفحه اصلي براي " اضافه کن"براي اضافه کردن آدرس جديد، بايد دکمه  .ظاهر مي شود" وارد کنيد
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ضافه کردن موضوع جديد به داده ها با ا"فه کردن آدرس با موفقيت انجام شود پيغامي به صورت اگر اضا .را" بازگشت"نمايش ليست آدرس  دکمه 
  .ظاهر خواهد شد" .موفقيت انجام شد

سپس سئوالي . کليک کنيم ۱۴مربوط به آن آدرس در شکل " پاک کن"براي پاک کردن يک آدرس از ليست دوستان هم، بايد روي اتصال 
  .ردن ظاهر شده و در صورت تاييد، آدرس مزبور از ليست آدرس سايتهاي دوستان حذف مي شودمبني بر اطمينان از پاک ک

 يت خود را که در کادر آموزشي توانند آدرس ساي ممنو است، معلمان هر ي آموزشي هامنو ي دوستان برايک نمونه از کاربردهاي☺
 سريعتري داشته مربوطه دسترسيت معلمان ي شود بتواند به سايت ميسا که دانش آموز وارد ي دهند تا وقتدوستان قراربخش وجود دارند در 

  .شده اندنشان داده سايتهای فارسی و انگليسی  زير درشکل به صورت گروه زيست که اين آدرسها در صفحه سايت  .باشد

           
  )ي و انگليسيدر قسمت فارس( ليست آدرس دوستان در صفحه اصلي سايت -۱۶ شکل

  )کها لينمنوی(منوی اول  ۵-۱-۴

  ر منوافزودن و پاک کردن زي ۵-۱-۴-۱
ورت کليک روي دکمه در ص. را مديريت کنيد)  در اين گزارشنکها يمنوی ل( اول منوی مربوط به رمنوهایدر اين قسمت مي توانيد زي

  .صفحه اي مانند صفحه زير نمايش داده خواهد شد" نکهالي"

  
   اولمنو منو ليست مطالب مربوط به زير -۱۷ شکل

سپس سئوالي مبني بر اطمينان از پاک کردن . کليک کنيم" پاک کن" بايد روي اتصال براي پاک کردن يک زير منو از ليست زيرمنوها
 به روز ذف مي شود و ليست زيرمنوها، اگر مطلبي از اين زيرمنو نداشته باشيم، زير منوی مزبور از ليست زيرمنوها حظاهر شده و در صورت تاييد

 مزبور حذف نشده و ردد ولي اگر مطلبي از اين زيرمنو داشته باشيم، زير منوی، ظاهر مي گ" مورد نظر با موفقيت حذف شدزيرمنوی"شده و پيغام 
 به همين خاطر بايد روی لينک .ي گردد، ظاهر م". هنوز موجود استمنوف کرد چون مطالبي از اين زير  را حذمنووان اين زيرنمي ت "پيغام خطاي 

اين امر به خاطر جلوگيری از . مشاهده کليک کنيم و تمامی لينکهای مربوط به اين زير منو را پاک کرده و سپس آن زير منو را پاک کنيم
  .های احتمالی است اشتباه

  :صفحه زير ظاهر مي شود" افزودن" روي اتصال در صورت کليک 

 
   جديدمنو اضافه کردن زير-۱۸ شکل
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  با موفقيت انجام شود پيغامي به صورتاگر اضافه کردن موضوع زيرمنو .اجباري استفارسی و هم موضوع انگليسی موضوع هم وارد کردن 
  . ظاهر خواهد شد.اضافه کردن موضوع جديد به داده ها با موفقيت انجام شد

اين موضوع " اضافه نشده و پيغام خطاي منو باشد، نام اين زيرمنو مربوط به اين ون در ليست زيرمنوهایاگر عنوان زيرمنو، هم اکن:  ۱ نکته
  .نمايش داده خواهد شد" قبال ذخيره شده است

  . بايد ايجاد شود تا بتوان مطالب آنرا وارد کردرمنو حداقل يک زي منوهاقابل ذکر است که براي تمامي :  ۲ نکته
.  يک زير منو از گروه مربوطه داشته باشيم، اين زيرمنو در سايت اصلی باز نخواهد شد ولی در عمل وجود خواهد داشتاگر تنها : ۳نکته 

توانيد مطالب سايت را همانطور که در ليست انتخابها وجود   و دوم اينکه شما میبه علت تناسب گرافيکي سايت کاربراناول . اين امر دو علت دارد
  .دارد نمايش دهيد

  .کليک کنيدرا  ۱۷در شکل  زير منومربوط به آن " ويرايش"، بايد دکمه راي ويرايش نام زيرمنوب

  هاايجاد شده لينکرمنوها ی يش آنها در زافزودن لينک و ويراي ۵-۱-۵

  نکهايرمنوهای ايجاد شده ليافزودن لينک در ز ۵-۱-۵-۱
 ليست لينکهای مربوط به زيرمنوی ميک کني کل۱۷شکل در " زيست شناسی"مربوط به زيرمنوی " مشاهده"بر روی اتصال به طور مثال اگر 

  .زيست شناسی را مشاهده خواهيم کرد

 
  ها زيرمنوی زيست شناسی لينکمنو ليست مطالب مربوط به -۱۹ شکل

آنها به صفحات بعدي هدايت شود که با لينک روي   نشان داده ميمنواگر تعداد مطالب بيش از يک صفحه باشد، اعدادي در گوشه پايين 
  .در ضمن صفحه فعلي بصورت غير فعال خواهد بود. خواهيد شد

سپس سئوالي مبني بر اطمينان از . کليک کنيممربوط به آن لينک " پاک کن" بايد روي اتصال لينکها از ليست لينکبراي پاک کردن يک 
حذف مي شود و ليست به روز شده و مربوط به زيرمنوی زيست شناسی  یهالينک مزبور از ليست لينکپاک کردن ظاهر شده و در صورت تاييد، 

  . ، ظاهر مي گردد"لينک مورد نظر با موفقيت حذف شد"پيغام 
    :صفحه زير ظاهر مي شود" افزودن"در صورت کليک  روي اتصال 
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  ها لينکمنو اضافه کردن آدرس جديدي به -۲۰ شکل

 را انتخاب کرده و آدرس معتبري براي آن و عنوان و خالصه اي در ]هالينک[ اول منوهاي مربوط به منوبايد يکي از زير" گروهاز "گزينه در 
دارند اجباري است و همچنين اگر آدرس معتبري  *  عالمتهمانطور که در شکل هم نمايان است وارد کردن رديفهايي که. مورد آن را وارد کنيم

 با موفقيت انجام شود پيغامي به صورت لينکاگر اضافه کردن . ظاهر خواهد شد" آدرس معتبري را وارد کنيد"ود پيغام خطاي براي لينک داده نش
  .ظاهر خواهد شد" .اضافه کردن موضوع جديد به داده ها با موفقيت انجام شد"

ا  اگر ويرايش با موفقيت انجام شود پيغامي ب.کليک کرد ۱۹ در شکل لينکمربوط به آن " ويرايش"يک آدرس، بايد روي لينک حتويات براي ويرايش م
  . ظاهر خواهد شد.با موفقيت انجام شد لينک ويرايش عنوان

  )منوی مطالب ( دوممنو ۵-۱-۶
در صورت کليک روي دکمه . را مديريت کنيد)  در مورد مثال گروه زيست شناسیه اوليپا (دوم منودر اين قسمت مي توانيد مطالب مربوط به 

  .مانند صفحه زير نمايش داده خواهد شدعناوين زيرمنوهای گروه اول مطالب " ]ه اوليپا["

 
 ه اولي پایمنو ليست مطالب -۲۱ شکل

کليک " راهنمای انتخاب رشته"مربوط به  مشاهده، اگر به عنوان مثال روی لينک ۲۱نشان داده شده در شکل " پايه اول"در ليست زيرمنوهای گروه 
   ليست خواهد شد۲۲همانند شکل "  راهنمای انتخاب رشته—پايه اول "کنيم، مطالب مربوط به 
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  راهنمای انتخاب رشته–پايه اول  ليست مطالب -۲۲ شکل

.  ضميمه دارد يا خيرفايليا تصاوير  اين است که مطلب مربوطه ۲۲در شکل  و فايل ضميمه، ۴ و عکس ۳ و عکس ۲ و عکس ۱منظور از عکس 
ستون  آن در ستون نظرات، اگر کاربري به مطلب مورد نظر نظر نداده باشد زير.  رمزدار باشد، رمز آن نيز نمايش داده خواهد شدیاگر مطلب، مطلب

ها مشاهده خواهد شد که در صورت ظاهر خواهد شد ولي اگر کاربري يا کاربراني به مطلب مورد نظر نظر داده باشند، تعداد نظرات آن" -"عالمت 
مربوط به آن مطلب آورده خواهد شد و مدير سايت می تواند در آن صفحه بعضی از نظرات داده شده به صفحه نظرات " نظر"....کليک روي اتصال 
  .مطلب را حذف کند

رکوردها زياد شود تعداد فحه مي باشد که اگر زير ليست مطالب آورده شده است نشانگر شماره صکه در پايين صفحه در ر شکل باال د ۱عالمت 
  . است که در سمت مديريت قابل مشاهده استمطالب به ترتيب ورود آنهاتعداد صفحات  نيز زياد خواهد شد که اين صفحه بنديها نشانگر آرشيو 

   مشاهده مطلب وويرايشافزودن، حذف،  ۵-۱-۷

  حذف مطلب ۵-۱-۷-۱
سپس سئوالي . کليک کنيممربوط به آن مطلب " پاک کن" بايد روي اتصال منوزير   براي پاک کردن يک مطلب از ليست مطالب۲۸در شکل 

 از ليست مطالب  به آن مطلبمربوطو فايل ضميمه مبني بر اطمينان از پاک کردن ظاهر شده و در صورت تاييد، مطلب مزبور به همراه تصاوير 
  .، ظاهر مي گردد"ا موفقيت حذف شدمطلب مورد نظر ب"حذف مي شود و ليست مطالب به روز شده و پيغام 

  افزودن مطلب ۵-۱-۷-۲
توان آنرا  تاريخ بصورت خودکار درج مي شود ولي مي.  ظاهر مي شود۲۳صفحه شکل "  افزودن" در صورت کليک  روي اتصال ۲۲در شکل 
 را انتخاب کرده و براي آن ]تخاب رشتهراهنمای ان منوزير مثال [ پايه اول منوهاي مربوط به منوبايد يکي از زير" گروه"در بخش از . تغيير داد

وارد کردن متن براي . دارند اجباري است *همانطور که در شکل هم نمايان است وارد کردن رديفهايي که . عنوان و خالصه آن را وارد کنيم
  .ردرد ک واHTMLمي توان متن را بصورت  ترتيب ن تعبيه شده است که به ايMicrosoft FrontPageمطلب امکانی مانند 

 داد که فقط ی اختصاصتوان به هر مطلب رمز  ميدر ضمن،.  فايل عکس و يک فايل ضميه اضافه کرد۴همچنين مي توان به هر مطلب، 
 که ت جلساترسي داشته باشند يا صوکالس به بعضي از مطالب دسترمثال بعضي از دانش آموزان (کابران خاصي قادر به مشاهده آن باشند 

  ). قادر به مشاهده آن باشندفقط اعضای خاصی
  .اين گزينه برای دو منظورمفيد است. در ضمن می توان قسمت نظرات به مطلب را حذف کرد

 .مطلب آنطوری نيست که نظرات ديگران را درباره آن بدانيم .۱
  .ت را غيرفعال کنيمپس ازاتمام موعد زمان پاسخ بايد اين قسم. يک مسئله ای طرح شده است و جوابها را دانش آموزان داده اند .۲

اين . همچنين می توان امکان مشاهده نظرات قبلی را برداشت بدين صورت که کاربر فقط قادر به ارسال مطلب است و نه مشاهده نظرات قبلی
ران را مشاهده مسئله می تواند برای ارسال جواب مسئله ها و تمرينها ازطريق سايت مفيد باشد به اين صورت که کاربر نمی تواند جوابهای ديگ

  .کند و فقط می تواند جواب خود را ارسال کند
  . ظاهر خواهد شد.اضافه کردن موضوع جديد به داده ها با موفقيت انجام شد اگر اضافه کردن موضوع با موفقيت انجام شود پيغامي به صورت
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   اضافه کردن مطلب جديد-۲۳ شکل
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  ويرايش مطلب ۵-۱-۷-۳
حتويات متنی مطلب، مي توان تصاوير و فايل معالوه بر . مربوط به آن مطلب کليک کند" ويرايش" مطالب، بايد روي لينک براي ويرايش

  . ظاهر خواهد شد. موضوع با موفقيت انجام شد ويرايشاگر ويرايش مطلب با موفقيت انجام شود پيغامي به صورت. ضميه آن مطلب را ويرايش کرد

  مشاهده مطلب ۵-۱-۷-۴
 که در آن صورت محتويات مطلب به همراه مربوط به آن مطلب کليک کرد" مشاهده"ده کامل مطلب مي توان روي لينک براي مشاه

   .تصاوير الحاقی و لينک فايل الحاقی نمايش داده خواهد شد
نصورت مثال اگر فايل ضميمه به صورت فايل فلش باشد سيستم آنرا به صورت فايل فلش نشان خواهد داد و در غير اي : ۱نکته  •

  .باشد لينک فايل را در اختيار کاربر خواهد گذاشت...  يا ZIP يا WORDاگر فايل 
اگر کاربري يا کاربراني به مطلب مورد نظر نظر داده باشند، تعداد نظرات آنها نشان داده خواهد شد و در صورت کليک  : ۲نکته  •

  .ر خواهد شدصفحه نظرات داده شده به آن مطلب ظاه" نظر...."روي اتصال 
 باشد و اختيار مشاهده مطلب را نداشته باشد، اگر روي لينک ۲اگر مطلب رمزدار باشد و مدير سايت از مديران سطح  : ۳نکته  •

 .ظاهر خواهد شد" شما مجاز به ديدن اين صفحه نيستيد"مربوط به آن مطلب کليک کند پيغام خطاي " مشاهده"

    و هشتممنو سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم ۵-۱-۸
  .است) پايه اول در اين گزارش(تمام مطالب مانند حالت منو دوم 

   ) آلبوم عکسیمنو(نهم  منو ۵-۱-۹
پيغام خطاي " حذف" و در صورت کليک اتصال توان آنرا حذف کرد  نميبطور پيش فرض وجود دارد و " روز عکس" منوی ردر اين منو، زي

  .ظاهر خواهد شد" .باشد کس روز مي را حذف کرد چون مربوط به عمنوتوان اين زير  نمي"
زير نمايش شکل صفحه اي مانند در سايت گروه زيست شناسی در اين گزارش کليک کنيم " عکس روز"به طور مثال اگر روی زير منوی 

  .را نمايش مي دهدمربوط به زيرمنوی عکس روز  که ليست تصاوير داده خواهد شد

 
   عکس روز-اوير آلبوم تص ليست -۲۴ شکل

همچنين اگر کاربر تصاوير را به صرت . متنی است که در صفحه اول سايت باالی عکس روز نمايش داده خواهد شدمنظور از توضيحات 
  .دسته جمعی مشاهده کند، اگر ماوس خود را روی تصوير ببرد اين توضيح را مشاهده خواهد کرد

  .در صفحه اصلي سايت نمايش داده مي شود" عکس روز "منویجديدترين عکس از زيرهمانطور که قبال هم ذکر شد،  : ۱نکته 
ه صورت چرخشی و متحرک باالی تصوير روز در صفحه ب کاراکتر باشد، اين متن ۷۵اگر توضيح داده شده به عکس روز بيشتر از  : ۲ نکته

  .اول سايت نمايش داده خواهد شد
سپس سئوال اطمينان از پاک کردن ظاهر شده و در . کليک کنيم" پاک کن"ايد روي اتصال براي پاک کردن يک عکس از ليست عکسها ب

، ظاهر "مطلب مورد نظر با موفقيت حذف شد"صورت تاييد، عکس مزبور از ليست عکسها حذف مي شود و ليست عکسها به روز شده و پيغام 
  :خواهد شد ظاهر ۲۵ ای مانند شکل صفحه" اضافه کردن داده جديد"در صورت کليک  روي اتصال . گردد  مي
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   جديد اضافه کردن تصوير-۲۵ شکل

الزم به ذکر .  آلبوم را انتخاب کرده و براي آن عنوان و توضيحات عکس را وارد کنيممنوهاي مربوط به منوبايد يکي از زير" منو"در بخش از 
اگر .  نقطه ذخيره مي شود۴۰۰ و عرض JPGعکس در سايت به صورت اتوماتيک با فرمت .  ستاست که وارد کردن عنوان و توضيحات اختياري ا

  ظاهر خواهد شد" .اضافه کردن موضوع جديد به داده ها با موفقيت انجام شد"اضافه کردن عکس با موفقيت انجام شود پيغامي به صورت 
  . کليک کرد۲۴مربوط به آن تصوير در شکل " ويرايش"بايد روی لينک برای ويرايش عناوين و توضيحات واحيانا تغيير زيرگروه تصوير، 

   .نديشگاه مجازی استفاده نماين قسمت می توانند برای آزماي معلمان از ا.دير فلش را بگنجانيد تصاويان ذکر است که در آلبوم می توانيشا

  پيامها به مطالب ۵-۱-۱۰
 را هنگام مشاهده ليست مطالب يا هنگام مشاهده متن هر مطلبداده شده به همانطور که قبال گفته شد، مدير سايت می تواند پيامهای 

مدير سايت با فشار دادن دکمه برای اين کار . حال ممکن است مدير سايت بخواهد تمام پيامهای داده شده به مطالب را يکجا ببيند. ببيندمطلب،  
  . را حذف کنديیهاتواند پيام د کرد و ميپيامها، ليست پيامهاي داده شده به مطالب را يکجا مشاهده خواه

 
   ليست پيامها به مطالب-۲۶ شکل

  . اين موارد آمده است،۲۶ نشان داده شده در شکل در ليست
  و زمان آنپيام ارسالتايخ  •
 . خواهد شدآورده مطلب ه است که اگر روی آن کليک کنيم صفحه اطالعات مربوط به آن به آن داده شدپياممطلبي که لينک  •
 . به همراه آدرس ايميل و آدرس سايت اوفرستنده پيامنام  •
 متن پيام  •
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سپس سئوالي مبني بر اطمينان ظاهر شده و . را کليک کنيم" پاک کردن"آنها را انتخاب کرده و دکمه ،  تعدادی از پيامهابراي پاک کردن 
  ) است۱ در ضمن، مشاهده دسته جمعی اين پيامها تنها از اختيارات مدير سطح .مي شود مزبور از ليست پيامها حذف هایدر صورت تاييد، پيام

  پيامها به بالگ روم ۵-۱-۱۱
 از ي تواند بعضيمدير سطح يک منمايش داده می شود و ) ۱مراجعه شود به شکل (در صفحه اول سايت گروه پيامها به بالگ روم ليست 

  ) است۱نها از اختيارات مدير سطح مشاهده و حذف اين پيامها ت (.آنها را حذف کند

  پيامها به مدير سايت ۵-۱-۱۲
و ليست خواهند شد ) ۱مراجعه شود به شکل ( سايت در صفحه اصلی سايت گروه ربه مدي" تماس با ما"پيامهای ارسال شده از طريق منوی 

  ) است۱ات مدير سطح مشاهده و حذف اين پيامها تنها از اختيار (. از آنها را حذف کندرخیتواند ب يمدير سطح يک م

  اتاق مباحثه ۵-۱-۱۳
مديريت  در سمت "اتاق مباحثهعناوين "انتخاب شود در صفحه سايت ظاهر خواهد شد، اگر بر روی " اتاق مباحثه"اگر در صفحه تنظيمات 

  .ر ظاهر خواهد شديم صفحه زيک کنيکل

 
  عناوين اتاق مباحثه ليست -۲۷ شکل

  . صفحه افزودن عنوانی جديد است۲۸شکل . کليک می کنيم" افزودن"ن جديد در اتاق مباحثه روی کليد برای افزودن عنوا

 
  اضافه کردن عنوان جديد اتاق مباحثه -۲۸ شکل

من بايد زبان اتاق در ض. شکل باال، تاريج ايجاد اتاق به طور پيش فرض تاريخ فعلی است ولی شما می توانيد آن را تغيير دهيددر 
  .و عنوان را هم وارد کنيد) یانگليس يا فارسی(

  . مربوط به آن عنوان کليک کنيم" ويرايش"برای ويرايش عنوان يا تاريخ اتاق هم بايد روی لينک 
  . حذف خواهد شداگر بخواهيد عنوانی را حذف کنيد، بايد به خاطر داشته باشيد که آن عنوان به همراه تمامی پاسخهای داده شده به آن

 ۲۹بطور مثال، شکل . کليک کنيم" مشاهده"، اگر بخواهيم ليست پاسخها به عنوان خاصی را مشاهده کنيم بايد روی لينک ۲۷در شکل 
  .می باشد " همسترنگهداری و پرورش"ليست پاسخها به عنوان 
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  پاسخها به عنوان اتاق مباحثه ليست -۲۹ شکل

ری پروژه های دانش آموزی استفاده يرای پی گتاق مباحثه بن قسمت مشاهده می شود که معلم از ايه به مثال مورد استفاده در ابا توج
 اگر هم معلم .رنديان آن قرار گيز در جريگر نيری کند و دانش آموزان ديند رشد پروژه دانش آموزان را پی گينموده است که طی آن می تواند فرا

 .کليک می کند و بعد از تاييد، آن پاسخ حذف و ليست پاسخها به روز خواهد شد" حذف"ت خواست پاسخی را پاک کند روی لينک يا مدير ساي

  مطالب ارسالی ۵-۱-۱۴
از . شتر خواهد شديبخيلی ستم يل شوند سرعت رشد سيدر نشر اطالعات دخمثل معلمان مدرسه سايت کاربران ديگر اگر دانش آموزان و 

 پژوهشی مقدار توليد محتوا می باشد، شما از اين طريق می توانيد کمک شايانی به رشد خالقيتها و –هم در سايتهای آموزشی آنجا که معيار م
ه شده است که می توان يتعب" ارسال مطلب"امکانی به نام  پژوهشی –موزشی سايت گروههای آن رو برای هر ياز ا. پژوهش در مدرسه خود کنيد

 اصلی سايت، ريد مدييبا تا، بلکه ت نمی شونديما وارد سايمستقارسالی ذکر است که مطالب شايان  .کردفعال  ) ۹ شکل(ت مايآن را در صفحه تنظ
  .ردين امر صورت می گيا

می تواند برای طريق ن ير از ايافت نمی باشند مديق نظرات قابل دريمه می باشند که از طريل ضميف دارای فاي برخی از تکال : ۱نکته 
  .يدز استفاده نمايفی نين تکاليفت چنايدر

  .بهتر است برای تشويق دانش آموزان، قسمتی از نمره کالسی آنها به اين امر اختصاص يابد : ۲نکته 
بعد از تاييد مطلب برای مشاهده در سايت توسط مدير سايت، اين مطلب به طور اتوماتيک با نام وی در سايت مشاهده خواهد شد  : ۳نکته 

  .مر نيز در تشويق کاربران به خصوص دانش آموزان در ارسال مطالب مفيد خواهد بودکه اين ا
  .خواهد کردر مشاهده يمطالب ارسال شده را مطابق شکل زليست د يک نماير بر روی مطالب ارسالی کليت اگر مديريدر سمت مد

 
  مطالب ارسالی از سمت کاربران ليست -۳۰ شکل

د يا مشاهده نمايش و يراي صفحه مطلب توسط کاربران ارسال شده است که می تواند آنها را پاک، وپنج ،ري می شود که برای مدمالحظه
  .عملکرد دکمه پاک کن و مشاهده مشخص است



 ۲۰           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

  :ر ظاهر خواهد شدي ز ای مانند شکلد صفحهيک نمايکی از مطالب کليش يراير بر روی وياگر مد

 
  ويرايش و ارسال به سايت مطالب ارسالی از سمت کاربران -۳۱ شکل



 ۲۱           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

مدير بايد اين  است که يناتفاوت  تنها . ی خواهد بود که در بخشهای پيشين توضيح داده شدش مطالبيراين مطلب مانند ويش ايرايو
و زير منوی  "شناسی  زيست تازه های"گروه طلب را به  مدير سايت اين م۳۱مثال در شکل . مطلب را به يک گروه و زير گروه مطالب تخصيص دهد

برای تاييد ". بازگشت"و " ارسال به سايت. "همچنين در اين صفحه دو کليد وجود دارد. کرده استمنتصب " )اول پايه( الکترونيکی  درس طرح"
  .را" بازگشت" بازگشت به ليست مطالب ارسالی دکمه را کليک کرد و برای انصراف ويرايش و" ارسال به سايت"ويرايش و ارسال مطلب به سايت بايد 

   گزارش  فرستنده ها ۵-۱-۱۵
رجوع  ("گزارش فرستنده ها "قسمتمی تواند از اطالع و ارزشيابی از نحوه فعاليت دانش آموزان در مورد ارسال مطلب ای سايت برر يمد

اگر منظور ن يبرای ا. موضوع اختصاص دادن يبه ارا  نمره مستمر خشی ازهمانطور که قبال هم ذکر شد می توان ب. دي استفاده نما)۶ شود به شکل
  :ظاهر خواهد شد ای مانند شکل زيرد صفحهشوک يبر روی گزارش فرستنده ها کل

 

 
   از لحاظ تعداد مطالب ارسالیکاربرانگزارش عملکرد  -۳۲ شکل

 را مشاهده کند که ليست بر اساس تعداد مطالب ارسالی ۱۳۸۶ارديبهشت از سال در شکل باال، مدير سايت خواسته است که گزارش ماه 
  .همانطور که در شکل هم نمايان است، گزارش فعلی بر اساس مطالب تاييد شده است نه مطالبی که هنوز تاييد نشده اند. مرتب شده است

  .نها هم گزارش خواهد شد هم داشته باشد، در اين صفحه عملکرد آ۲اگر سايت چند مدير سطح : نکته 

  نمره ماهانه ۵-۱-۱۶
 می تواند ، اگر معلم باشد۱مدير سطح  . پژوهشی غيرفعال است–بخش نمرات ماهانه مخصوص معلمان است و در مورد گروههای آموزشی 

  .برای درسهايی که برای آن معلم تعريف شده است، از طريق سايت خود وارد کندنمرات ماهيانه دانش آموزان را 
  . کليک کند، صفحه ای مانند شکل زير را مشاهده خواهد کرد۶در شکل " نمرات"علم روی کليد اگر م

  
  بخش نمرات ماهانه -۳۳ شکل

 .۸۵۸۶ مشخص کند مثال سال تحصيلی منظور از شماره کارنامه در شکل باال، سال تحصيلی فعلی است که معلم بايد .۱
 . نمره گزارش کند۱۰نمره ماهانه است مثال معلم می تواند نمره ماهانه را از ، سقف "نمره از"منظور از  .۲



 ۲۲           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

 . نمره وارد شده باشند۲۰در صورتی معدل دروس ماهانه در کارنامه ماهانه درج خواهد شد که تمامی نمرات ماهانه از سقف  .۳
 .کليک کند" ماهانه نمره" بايد روی دکمه ،ارد کرده است معلم برای وارد کردن نمرات و يا تغيير نمرات يک کالس که نمره آنها را قبال و .۴
 .بايد وارد شودنمرات تمام دانش آموزان  .۵
 ۱۵,۷۵مثل "  /"نه از شود استفاده " ."برای نمره های مميزداراز  .۶
 .وارد شود"  ۱منفی "برای دانش آموزانی که غيبت موجه دارند نمره  .۷
 .را وارد کنيد" صفر"ه برای دانش آموزانی که غيبت غيرموجه دارند نمر .۸
 .رد حرف برای نمره درسش را وارد ک۲۰۰ توضيحاتی حداکثر تا برای هر دانش آموز می توان .۹

  

   .را مشاهده خواهد کردکل زير صفحه ای مانند ش .کليک کند ۳۳در شکل "  ماهانهات نمرگزارش""روی دکمه معلم اگر 

  
  نهگزارش نمرات ماها -۳۴ شکل



 ۲۳           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

 به ترتيب نمره باال تا پايين ۸۵۸۶ مربوط به ماه ارديبهشت سال تحصيلی T1، ليست نمرات درس زيست جانوری برای کالس ۳۴در شکل 
اگر معلم مربوطه روی يکی از اين نمودارها ماوس خود را . همچنين، گزارش ماههای ديگر اين سال تحصيلی نيز آورده شده است. ليست شده است

مثال در شکل باال، معلم ماوس خود را روی نمودار ماه فروردين نگاه داشته استو عدد . انگين نمره کالس برای آن ماه ظاهر خواهد شدنگهدارد مي
همچنين با مشاهده اين نمودارها، معلم متوجه خواهد شد که ميانگين . يعنی ميانگين نمره دانش آموزان در ماه فروردين ظاهر شده است" ۱۹,۸۷"

به اين ترتيب معلم می تواند وضعيت سال . کالس در ماه فروردين در باالترين وضعيت و ماه ارديبهشت در پايين ترين وضعيت بوده استنمرات 
  .تحصيلی کالس خود را با اين نمودار مرور کند

  . امکان پذير استگزارشات پيشرفته تر از قبيل وضعيت درس در پايه و مقايسه کالسها، در سمت مديريت سايت مدرسه: نکته 

  ۲ سطح مديران ت يريمد ۵-۲
 پژوهشی يا معلم مربوطه می تواند – به اين ترتيب مدير سايت گروه آموزشی . شوندي  ايجاد م۱ سايت توسط مدير سطح ۲مديران سطح 

  .از برخی از دانش آموزان برای پربار کردن سايت خود استفاده کند

   ۲ران  سطح ي  اضافه کردن مد ۵-۲-۱
تواند مدير جديدي را اضافه کند يا  ، ليست مديران سايت را مشاهده خواهد کرد که مي"مديران" با فشار دادن دکمه مدير سطح يک

  . با فشار دادن ليست مديران، صفحه ای مانند شکل زير ظاهر خواهد شد.را تغيير دهدخاصی  ۲ سطح مديري را حذف کند يا اختيارات مدير

 
   به همراه اختيارات آنها ليست مديران سايت-۳۵ شکل

عد از افزوده شدن قابل مشاهده نام و رمز ب مشخص شده است و بقيه مديران هم با "GBiology"در ليست باال، مدير سطح يک با نام 
  .خواهد شدر ظاهر يم صفحه زيک کنيکل ۳۵در شکل  "افزودن"دکمه  ي اگر رو.باشند  يم

  
  ۲ر  سطح ي  اضافه کردن مد-۳۶ شکل

  . وارد کردن نام مديريتي و رمز مديريتي اجباري است
  .مجاز هستند ۹ تا ۰ و z تا a براي نام مديريتي و رمز مديريتي فقط کاراکترهاي : ۱نکته 
گروه زيست از نامهای کاربری هنگام تعريف مدير جديد، سعی کنيد از نامهای کاربری بامعنی استفاده کنيد مثال برای  : ۲نکته 

GBiology1, GBiology2 يا GB1,GB2  
  .تغيير دهدبعد از تعريف مدير جديد، حتما به وی گوشزد کنيد که رمز خود را  : ۳نکته 



 ۲۴           معلم مجازی  پورتالمستندات برنامه

 

   
  . به صورت زير استانتخابهامنطور از هر يک از د ير جديف مديدر تعر
  .را مشاهده کند) ۲۳مراجعه شود به شکل ( رمزداراين مدير قادر خواهد بود مطالب : قابليت مشاهده •
  .اين مدير قادر خواهد بود مطالب جديدي به سايت اضافه کند: قابليت اضافه •
  .اين مدير قادر خواهد بود مطالب را ويرايش کند: قابليت ويرايش •
  .اين مدير قادر خواهد بود مطالبي را از سايت حذف کند: قابليت حذف •

  ۲ران سطح يحذف مد ۵-۲-۲
سپس سئوالي مبني بر اطمينان از پاک کردن . کليک کنيم" پاک کن"کردن يک مدير از ليست مديران سايت، بايد روي اتصال براي پاک 

پس از حذف آدرس مورد نظر، ليست مديران سايت به روز شده و . ظاهر شده و در صورت تاييد، مدير مزبور از ليست مديران سايت حذف مي شود
  . ، ظاهر مي گردد"موفقيت حذف شدمدير مورد نظر با "پيغام 

  . خواهد شدداده" مدير اصلي را نمي توانيد حذف کنيد" پيغام ،حذف کرد و در صورت انجامسايت گروه را نمی توان مدير اصلي :  نکته

  ۲ران سطح يش مديرايو ۵-۲-۳
  . کليک و تغييرات مزبور را انجام داد ۳۵در شکل ير مربوط به آن مد" ويرايش"بايد روي لينک ، ۲سطح مديران  يا تغيير رمز براي ويرايش اختيارات

  ۲ران سطح ي کاربرد از مدينمونه ا ۵-۲-۴
 .  تعريف نمايد۲ خود را به عنوان مديران سطح کار تواند معلمان هميم) گروهمدير  (ي آموزشي هاگروه ۱مدير سطح  •
 .ندک تعريف ۲يگر را به عنوان مديران سطح  تواند معلمان و دانش آموزان دي دانش آموز يا معلم باشند  م،گروهاگر مدير  •
 . تعريف نمايند۲ تواند  دانش آموزان ديگر را به عنوان مديران سطح ي  ميکادر آموزش •

  : شودي ميحال از امکانات  مشاهده، اضافه، ويرايش و حذف در تعريف مدير جديد چه استفاده ا
 دهيد فقط ي که در اختيارش قرار مياول به او فقط امکان مشاهده دهيد تا او با جزوه ا  تعريف کنيد بهتر در وحله ۲ خواهيد مديران سطح ياگر م

 ي اضافه يا برخ، بعد با توجه به شرح وظايفش امکانات ويرايش، حذفمرحله در سمت مديريت بيايد و از امکانات سايت با خبر شود و در ي مجاز توربتواند يک
 تعريف کنند ي را طور۲دهند مديران سطح  ي ترجيح مي برخ.بدهدران  را به مديي ارتباط دارد که چه امکاناتمدير سايتت حال به سياس. از آنها را به او بدهيد

  . به روز کردن سايت دنبال نمايندي را براي مسول حذف شوند تا از اين طريق سلسه مراتب ديگري مسول ويرايش و برخيقابليت اضافه و برخبعضی از آنها که 

   مديريتیمزتغيير ر ۵-۲-۵
 سعی کنيد در فواصل زمانی معين .مجاز هستند ۹ تا ۰ و z تا a براي رمز مديريتي فقط کاراکترهاي .اين بخش براي تمام مديران است

 .رمز خود را تغيير دهيد
  .ار بايد وارد کنيددر هنگام تغيير رمز، هم رمز فعلی پرسيده می شود و هم رمز جديد را به خاطر جلوگيری از اشتباهات احتمالی دو ب

 هنگام ۵ را در شکل Abad تغيير دهيد حتما بايد Abadمثال اگر رمز خود را به . سيستم به بزرگی و کوچکی حروف حساس است: نکته 
 . سيستم پيغام خطای رمز را خواهد دادabad وارد کنيد و در صورت وارد کردن ورود به سايت مديريت

   از بخش مديريت سايتخروج ۵-۲-۶
به منظور حفظ امنيت اطالعات  کار با سايت بعد از ِاتمام حتما .هدايت می شويد) ۵شکل  ( Loginصفحه دوباره به  دکمه خروج، ککليبا 

  .روی دکمه خروج کليک کنيد سايت،


