راهنمای استفاده از سامانه آموزش آنالین کوشیار

بخش اول  :ورود به سامانه با استفاده از شماره دانشجویی و شماره شناسنامه

بخش دوم  :ثبت آدرس ایمیل در پنل کاربری

بخش سوم  :فعال سازی حساب کاربری از طریق لینک ارسالی به آدرس ایمیل

بخش چهارم  :جستجو درس از طریق پنل جستجو

با کلیک برروی آیکن کتاب در سمت چپ نام درس میتوان وارد پنل درس شد.

بخش پنجم  :ثبت و اخذ درس توسط دانشجو

درصورت فعال بودن حساب کاربری ،با ورود به پنلل رلر درس در سلمت راسلت ننلوان درس
گزینه اضافه به فهرست قابل مشارده است که از طریق آن میتوان درس مورد نظر را اخذ نمود.
امکانات پنل درس :
 فایلهای درسیدانشجو می تواند از طریق این گزینه به فایلهایی که استاد در این بخش بارگذاری کرده
است دسترسی داشته و آنها را دریافت نماید.
 کالس آنالینجهت ورود به کالس آنالین وارد این بخش شده و برروی شروع کالس کلیک نمایید
تذکر :در صورتی میتوان وارد کالس شد که کالس فعال بوده باشد و درخواست نضویت
شما در کالس توسط استاد تایید شده باشد و رمچنلین تنهلا در بلازه زملانی برگلزاری
جلسات کالسی (روز و سانت مشخص شده) می توانید وارد کالس شوید.
 تکالیفاز این قسمت می توانید به تکالیفی که استاد برای دانشجو تعریف کرده است دسترسی
پیدا کنید .موارد موجود در ایلن بخلش نبلارت اسلت از :لینلک دانللود فایلل تملرین،
توضیحات فایل ،ایمیل استاد و تاریخ مهلت ارسال پاسخ.

دستورالعمل فعال سازی امکان ارائه توسط دانشجو در کالس آنالین
پس از ورود به کالس آنالین در صورتی که از قبل وضعیت دانشجو به کاربر ارائه درنده تبلدیل
نشده باشد ،امکان استفاده از دوربین و میکروفون وجود ندارد .از این رو ملی بایسلت از طریلق
قسمت گفتگو نوشتاری پنل کالس آنالین از استاد خود درخواسلت نملوده تلا ایلن وضلعیت را
برای شما فعال نماید .پس ازتایید استاد می توانید مطابق شکل زیلر بلا کلیلک بلر روی آیکلن
میکروفون به صورت ارائه درنده وارد کالس شوید.

نکته  :برای خروج از کالس می توانید برروی کلید قرملز رنلگ موجلود در ایلن بخلش کلیلک
نمایید.

در رنگام استفاده از سامانه در رر زمان که با پیغام خطایی مواجه شدید ،می توانید بلرای رفل
خطارای احتمالی مرورگر با پاک کردن کش مرورگر این وضعیت را اصلال نماییلد .بلرای ایلن
منظور از طریق کیبورد در سیستم کامپیوتر و یا للپ تلاخ خلود بلر روی  CTRL + F5کلیلک
نمایید.

