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  :دينما ير را طيمراحل زستم گلستان يسالزم است دانشجو پس از ورود به 

 بــا عنــوان  ،۱۳۸۶۰انتخــاب پــردازش شــماره    .۱

 "يابيارزش"

 يدنبال مـ  زيرر يمس برای انتخاب پردازش مربوطه

  :شود

  يابياستاد       ارزش     و ثبت آرا   يابيارزش 

  

  

ن شده اند به صورت ييتع يابيارزش ياز دانشجو که برا يست دروسيپس از انتخاب پردازش مورد نظر ل .۲

ت يد تحت ستون وضعيمربوط به هر درس با يابيجهت پاسخ به سواالت ارزش. شود يش داده ميخودکار نما

 :ش داده شده استينمار يمراحل کار در شکل ز. ک شوديکل انتخابعبارت  يرو

  

 
  

  

 

اعالم  يبرا. شود يش داده ميدرس مربوطه نما يسواالت تست  انتخاب نهيگز يک نمودن رويپس از کل .۳

درس مورد نظر  يحيو تشر يسواالت تست يپس از پاسخ به تمام. ک شوديکل کون يآ يرو است ينظر کاف

  . انتخاب شود   نهيگز

  .ر در پاسخ ها وجود نخواهد داشتييگر امکان تغيد  نهيتوجه شود که پس انتخاب گز

  .ش داده شده استير نمايمراحل کار در شکل ز

 ک شودروی اين عبارت کلي



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

رات انتخاب شود فقط پاسخ به يينه اعمال تغيگز يحيتوجه شود اگر قبل از اعالم نظر خود به صورت تشر

  . نخواهد بود يحيرگر امکان وارد کردن پاسخ تشيثبت شده و د يسواالت تست

ر يبه شکل ز يصفحه ا يعموم يحيسواالت تشرنه ي، پس از انتخاب گزيحياعالم نظر به صورت تشر يبرا

  : شود يش داده مينما

  

 اعالم نظر

 مشاهده سواالت درس بعدی  مشاهده سواالت درس قبلی   حیانتخاب سواالت تشري  انتخاب سواالت تستی

. باشد نه الزامی میاطالعات انتخاب اين گزيجهت ثبت 

ر توجه شود، پس از انتخاب اين گزينه ديگر امکان تغيي

 .وجود نخواهد داشت



  

  

  

  

ش داده ير نمايهمانند شکل ز يپنجره ا نه يپس از پاسخ به سواالت درس مربوطه و انتخاب گز .۴

 يپاسخ گوئ يد، برايشما ثبت گرد يکند پاسخ ها ياست که اعالم م يغاميپ ين پنجره حاويشود که ا يم

 .انتخاب شود  نه يگز يبه سواالت درس بعد

  

  
  

 يابيارزش يبرا يگرينکه درس ديبا موضوع ا يغاميه دروس پيکل يابيبه سواالت ارزش يگوئپس از پاسخ  .۵

توان به صفحه اول  يم نه يبا انتخاب گز. شود يش داده مين صفحه نماييوجود ندارد در پا

 .بازگشت نمود

  
  

  

ر به صورت تشريحی می توان از جهت اعالم نظ

 .کادر ساير نظرات استفاده نمود

برای بازگشت به صفحه اول روی اين گزينه کليک 

 .شود

مشاهده پرسشنامه مربوط به درس بعدی جهت 

 .روی اين گزينه کليک شود



 
توجه شود که در ستون . شود يش داده ميشده نما يابيست دروس ارزشياول لپس از بازگشت به صفحه  .۶

مي توان به صفحه  با انتخاب گزينه  .درج شده باشد هکامل شدهر درس عبارت  يت برايوضع

 :شکل زير گوياي اين مطلب است. اول سيستم بازگشت نمود

  

  

پس از پاسخ گوئی به سواالت ارزشيابی هر درس 

 .تبديل می گردد هبه کامل شد خابعبارت انت


