
 یادگیری الکترونیکیراهنمای سامانه 
 ارومیهدانشگاه 

 ویژه دانشجویان محترم



ورود به سایت دانشگاه ارومیه -1  

«سامانه یادگیری الکترونیکی»انتخاب گزینه  -2  



«سمااز طریق سامانه ورود »انتخاب گزینه   



ورود نام کاربری و کلمه عبور -2  
کاربری و کلمه جهت ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی نام 

در این قسمت وارد نمائیدرا ( سما)عبور ورود به سامانه آموزش   

از قسمت نوع کاربر« دانشجو»انتخاب گزینه  -1  

 «سیستم به ورود » گزینه روی بر کلیک -3



این قسمت قابل مشاهده می باشد و با کلیک بر روی درس وارد محیط درس مدنظر خواهید شدهر ترم در لیست دروس   

 کلیک بر روی نام درس



 نمائید مشاهده را درس کالس به مربوط های گزینه میتوانید و شده مدنظر درس محیط وارد درس روی بر کلیک از پس
  تاریخ یا و ننموده بارگذاری نظر مورد قسمت در فایلی هیچ هنوز مربوطه استاد که معناست بدین این ذیل های گزینه از هرکدام مشاهده عدم صورت در :توجه

 بود خواهد مشاهده قابل و فعال مدنظر گزینه شده تعیین زمان در و انتشار از پس بالفاصله و نرسیده فرا مجازی کالس یا و آزمون فایل،تمرین، انتشار ساعت و

 قسمت پیوست های درس 
 (در ادامه توضیح داده خواهد شد) 

 قسمت آزمون های درس 
 (در ادامه توضیح داده خواهد شد) 

 قسمت تاالر گفتگو
 (جهت بحث جمعی در کالس درس) 

 قسمت  محتوای تکمیلی درس 
 (شامل فایل های کمک آموزشی درس) 

 قسمت تمرین های درس 
 (در ادامه توضیح داده خواهد شد) 

 قسمت  طرح سوال
 (جهت پرسش سواالت موردی از استاد مربوطه) 

 قسمت اخبار درس 
 (شامل اخبار در مورد درس مدنظر) 

 قسمت  کالس مجازی
 (در ادامه توضیح داده خواهد شد) 



 قسمت پیوست



«پیوست»انتخاب گزینه  پیوستقسمت   



 توجه با .نمائید مشاهده را مربوطه استاد توسط شده بارگذاری های پیوست بود خواهید قادر شما ها پیوست قسمت روی بر کلیک از پس
 نمائید اقدام نظر مورد های فایل دانلود یا و مشاهده به نسبت ایشان توسط شده تعیین زمان بازه در توانید می محترم، استاد تصمیم به

 از کدام هر روی بر کلیک با -1
 استاد توسط شده ایجاد عناوین
 فایل بود خواهید قادر مربوطه

 آن در شده بارگذاری پیوست های
 نمائید مشاهده را موضوع

 بر قسمت این بندی دسته نوع)
 (است متغییر اساتید نظر اساس

 پیوست های فایل دانلود و مشاهده -3 مربوطه استاد توسط شده بارگذاری های فایل لیست -2
  توسط ها فایل از هرکدام دانلود و مشاهده امکان )

 (میگردد تعیین درس استاد



 قسمت کالس مجازی



«کالس مجازی»انتخاب گزینه   

 مجازی کالس ایجاد به اقدام مربوطه استاد که بود خواهد فعال شما برای زمانی مجازی کالس گزینه :توجه
 خود درسی صفحه در را گزینه این که صورتی در باشد، فرارسیده شده تعیین زمان و کرده خود سامانه در

 باشد می استاد توسط کنون تا درس این برای مجازی کالس ایجاد عدم آن دلیل کنید نمی مشاهده



 کالس جلسه لینک و بوده مشاهده قابل بخش این در مجازی کالس تشکیل برای مربوطه استاد توسط شده ایجاد های کالس لیست مجازی کالس قسمت به ورود از پس  -1
 شوید مجازی کالس محیط وارد میتوانید آن روی بر کلیک با و (باشد می مشخص آبی رنگ با فعال درس لینک) شد خواهد فعال مشخص زمان و درتاریخ دانشجویان برای مجازی

 دلیل که نشوید هدایت مجازی کالس صفحه به است ممکن کالس انتخاب از پس کروم مرورگر در -2
 کنید کلیک شده اشاره پیام روی بر .شماست مرورگر روی بر  Pop-up blocked بودن فعال آن

 شکل طبق قسمت این در .نمود خواهید مالحظه را پیام این باال پیام روی بر کلیک از پس -3
 نمائید انتخاب را … Always allow گزینه

 کنید کلیک درس آبی لینک برروی دوباره و کنید کلیک  Doneگزینه روی بر 3 و2 مراحل انجام از پس -4

 فرمائید مطالعه احتمالی مشکل رفع برای را بعد صفحه توضیحات مینمائید استفاده فایرفاکس مرورگر از که درصورتی



 به است ممکن کالس انتخاب از پس فایرفاکس مرورگر در 
  بودن فعال آن دلیل که نشوید هدایت مجازی کالس صفحه

Pop-up blocked  پیغام این با و شماست مرورگر روی بر 
 دهید انجام مشکل حل جهت را 2 و 1 مراحل .شد خواهید روبرو

 نمائید کلیک روبرو گزینه روی بر -1

 نمائید کلیک روبرو گزینه روی بر -2



 .نمائید انتخاب را گزینه این صفحه این مشاهده صورت در



 مجازی کالس صفحه به خودکار صورت به صفحه این استاد ورود از پس بالفاصله  و است نشده مجازی کالس وارد مربوطه استاد هنوز که است معنی بدین تصویر این مشاهده
 .باشید مجازی کالس در استاد حضور منتظر صفحه همین در میتوانید شما و بود نخواهد کالس برروی دوباره کلیک و جاری صفحه بستن برای ضرورتی لذا کرد خواهد پبدا انتقال



   اید شده مجازی کالس صفحه وارد اکنون هم صفحه این مشاهده صورت در

 استاد مشخصات

 مجازی حاضردرکالس دانشجویان مشخصات

 : جهت آشنایی کامل با نحوه استفاده از قابلیت های این قسمت به فایل آموزشی تحت عنوان 
   adobe Connectراه اندازی کالس مجازی و استفاده از نرم افزارراهنمای 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/adobe.connect.help.pdf
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/adobe.connect.help.pdf
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/adobe.connect.help.pdf


 تمرینقسمت 



 «تمرین ها » انتخاب گزینه 



 دارای تمرین که درصورتی عنوان تمرین
 عالمت این باشد پیوست

 خواهد درج تمرین کنار در
 شد

  طرف از شده تعیین زمانی محدوده
 تمرین به پاسخدهی برای مربوطه استاد

 وارد گزینه این انتخاب با
 مشاهده و پاسخدهی صفحه
 شد خواهید تمرین جواب

 رسیده اتمام به باال در شده تعیین زمانی محدوده اگر ولی بود خواهد شکل بدین تمرین فونت رنگ باشیم داشته قرار تمرین انجام زمانی بازه در هنوز که صورتی در :توجه
 بود نخواهد شده ایجاد تمرین به پاسخگویی به قادر دانشجو  و بوده تمرین زمانی بازه اتمام معنی به که شد خواهد داده نمایش قرمز رنگ به تمرین عنوان فونت رنگ باشد

  مشاهده را پاسخ استاد که صورتی در
 داده نمره تمرین جواب برای و کرده
 نمایش قسمت این در نمره این باشد،
 شد خواهد داده



 تمرین که صورتی در .است شده داده نمایش تمرین شرح و تمرین ارسال زمانی محدوده عنوان، مشاهده امکان قسمت این در -1
 روی بر کلیک با و شود می  داده نمایش قسمت این در تمرین پیوست باشد، نیز پیوست دارای مربوطه استاد توسط شده ایجاد
 .بود خواهد رویت قابل تمرین شرح فقط اینصورت غیر در .نمائید اقدام آن مشاهده به نسبت توانید می شده مشخص آبی لینک

 به مکرر پاسخ ارسال اجازه استاد که شد خواهد داده نمایش صورتی در پیام این -2
 باشد نداده را تمرین

 مربوطه استاد طرف از ارسالی تمرین جواب بایستی قسمت این در -3
 توضیح طریق از فقط جواب ارسال که صورتی در .شود ارسال و نوشته

 تکمیل درخواست تمرین شرح در استاد و نبوده میسر قسمت این از
 یا و ضمیم فایل با همراه تمرین پاسخ باشد ضروری ویا باشد کرده فایل

 و بارگزاری را ضمیمه فایل پایین، قسمت از گردد ارسال  قالب در
 جواب اگر حتی قسمت این تکمیل است بذکر الزم .نمایید ارسال
 و  است الزامی هم باشد شده بارگزاری پیوست شامل فقط شما تمرین

 .شود نوشته قسمت این در توضیحی بایستی

  استاد به پاسخ ارسال جهت قسمت این از را تمرین پیوست فایل نیاز صورت در -4
  به طریق این از ارسالی حجم محدودیت که نمائید توجه لطفا ) نمائید بارگزاری مربوطه

 بهینه به نسبت مقدار این از بیش با های فایل داشتن صورت ودر بوده مگ 5 میزان
 (نمائید اقدام ها آن سازی

 تمرین به پاسخگویی اتمام جهت استاد به ارسال گزینه انتخاب -5



 آزمونقسمت 



«آزمون»انتخاب گزینه   

 تعداد آزمون های تعریف شده برای هر دانشجو توسط استاد در کنار نام آزمون برای دانشجو نمایش داده می شود



«شرکت در آزمون»انتخاب گزینه   

در این صفحه تمامی آزمون های مربوط به درس قابل مشاهده می باشد، در صورتی که آزمون از طرف استاد تعریف، فعال سازی شده 
 و زمانبندی مربوط به هر کدام از آزمون ها فرا رسیده باشد، گزینه شرکت در آزمون برای شما درآزمون مورد نظر فعال خواهد بود



 که شد خواهد داده نمایش صفحه این «آزمون در شرکت» گزینه روی بر کلیک از پس آزمون، بودن فعال صورت در
 آزمون ادامه از قبل است ضروری .دهد می قرار شما اختیار در را آزمون به شروع از قبل آزمون کلی اطالعات

 نمائید انتخاب آزمون شروع جهت را «ادامه» گزینه سپس نموده اقدام آزمون جزئیات کامل مطالعه به نسبت



ب بر اساس اینکه استاد آزمون و یا سواالت داخل آزمون را به شکل تشریحی، ترتیبی، تک جوابی یا چند جوابی، ارتباطی و یا جای خالی انتخا: توجه
 کرده باشد سواالت به یکی از شکل ها که در ادامه مشاهده خواهید کرد برای شما نمایش داده خواهد شد

 سنج زمان این باشد، گرفته نظر در پاسخدهی زمان مدت آزمون این برای استاد که صورتی در ،«ادامه» آزمون شروع گزینه انتخاب از پس بالفاصله
  .شد خواهد فعال و شده داده نمایش

 نیز آزمون صفحه شدن بسته صورت در حتی که نماید تنظیم طوری را آزمون سنج زمان مربوطه درس استاد است ممکن باشید داشته نظر در :توجه
 .بکاهد شما امتحان وقت از و بوده فعال سنج زمان
 تعیین زمانی بازه اتمام تا مانده باقی زمانی محدوده و باشد استاد توسط آزمون برای شده تعیین تاریخ انتهای در سامانه به شما مراجعه زمان اگر :توجه
 توصیه اکیداً لذا رسید، خواهد اتمام به سنج زمان این گرفتن نظر در بدون آزمون باشد، کمتر آزمون برای شده تعیین زمان از استاد، توسط شده

 نمائید اقدام آزمون در شرکت به نسبت شده تعیین تاریخ مهلت پایان زمان به رسیدن از قبل میشود

 انتها در و سواالت تمامی اتمام از پس را گزینه این
 .نمائید انتخاب

 از قبل گزینه این انتخاب صورت در :توجه
 شما های جواب بقیه سواالت، تمامی به پاسخدهی

 شد خواهد ثبت جواب بدون و خالی بصورت

 را «بعدی» گزینه سواالت سایر مشاهده جهت
 .نمائید انتخاب

 سواالت تمام نمایش برای استاد انتخاب درصورت
 قابل صفحه همین در سواالت همه صفحه، یک در

 شد نخواهد داده نمایش گزینه این و بوده مشاهده

 ارسال استاد برای و ثبت سوال به شما جواب صورتی در تنها
 .باشید نموده انتخاب را «پاسخ ثبت » گزینه که شد خواهد

 شما استاد، توسط شده گرفته نظر در تنظیمات صورت در
 حذف» گزینه توسط پاسخ مجدد ثبت و پاسخ حذف امکان
 داشت خواهید قسمت این از نیز را «پاسخ

 نمونه سوال چند جوابی



 نمونه سوال ترتیبی

 نمونه سوال جای خالی

 نمونه سوال تک انتخابی

 مد گزینه کشیدن و ماوس با گزینه انتخاب طریق از بایستی سواالت از نوع این در
 نمائید ایجاد را ها گزینه درست ترتیب پایین، و باال سمت به نظربه



 نمونه سوال تشریحی

 نمونه سوال ارتباطی

 و ماوس با گزینه انتخاب طریق از بایستی سواالت از نوع این در
 دهید قرار صحیح گزینه مقابل در را آن نظر، مد گزینه کشیدن



 در پیوست بصورت استاد صالحدید به بنا سوال از بخشی یا سوال صورت ممکن تشریحی سواالت نمونه در
 باشد می مشاهده و دانلود قابل قسمت این از  شده ضمیمه پیوست که باشد شده داده قرار دانشجویان اختیار

 تشریحی سوال به پاسخ محل

 و فایل الصاق به نیاز که صورتی در استاد، توسط شده طرح سوال نوع به توجه با
 گزینه انتخاب با میتوانید باشد آزمون به پاسخ برای متفاوت های فایل یا

“Browse” به که صورتی در .نمایید اقدام خود های فایل ضمیمه به نسبت 
  انتخاب را «افزودن» گزینه دارید نیاز فایل ضمیمه جهت مورد یک از بیش تعداد
 شد خواهند ضمیمه شما پاسخ به ها فایل «پاسخ ثبت» گزینه انتخاب با .نمائید

 توانید می گزینه این از استفاده با
 نمائید حذف را شده ضمیمه فایل



 با شود، می داده نمایش جداگانه صفحه در سوال هر استاد، صالحدید به بنا که سواالتی در
 مجدد بررسی و مراجعه به نیاز بعداً که سواالتی گذاری عالمت امکان شما عالمت این انتخاب

 شد خواهد داده  نمایش شما برای دار عالمت سواالت آزمون انتهای در و داشت خواهید را

 پاسخدهی اتمام شما «آزمون پایان» گزینه انتخاب با سواالت تمامی به پاسخدهی از پس
  شد خواهد داده نمایش شما برای آزمون نهایی تائید صفحه و کرده اعالم را آزمون به



 برای و شد خواهد داده نمایش شکل بدین امتحان صفحه اینصورت در که باشد شده طرح (تستی) جوابی تک شکل به امتحان نوع استاد، صالحدید اساس بر است ممکن
 نمائید انتخاب آزمون به پاسخگویی نهایی ثبت و آزمون پایان برای را «خاتمه» گزینه و انتخاب را نظر مد جواب پاسخنامه قسمت در شکل همانند بایستی سواالت به پاسخگویی

 نمائید انتخاب را مدنظر گزینه اعداد از کدام هر روی بر کلیک با -1

 ادامه در که آزمون پایان به مربوط صفحه «خاتمه» گزینه انتخاب با -2
 شود می داده نمایش آزمون نهایی ثبت جهت شد خواهد داده توضیح



 و (تستی) انتخابی تک سواالت از ترکیبی شکل به امتحان نوع استاد، صالحدید اساس بر است ممکن
 شد خواهد داده نمایش شما برای شکل بدین آزمون اینصورت در که باشد جوابی چند

 به دهی پاسخ از پس «ها پاسخ ذخیره» گزینه انتخاب با
 توضیح ادامه در که آزمون پایان به مربوط صفحه سواالت،

 شود می داده نمایش آزمون نهایی ثبت جهت شود می داده



 و سواالت به پاسخدهی اتمام از پس که صفحه این در
  داده نمایش شما برای «آزمون پایان» گزینه انتخاب
 به پاسخدهی کلی اطالعات مشاهده امکان شد، خواهد
 پاسخ کلی، سواالت تعداد که داشت خواهید را آزمون

 عالمتگذاری که سواالتی و پاسخ بدون شده، داده
   دهد می نمایش شما برای را اید نموده

 پاسخ نهایی ثبت جهت -1
 پایان» گزینه آزمون به

 نمائید انتخاب را «آزمون

 انتخاب و پیام این مشاهده با -2
 آزمون به شما پاسخ ”OK“ گزینه

 شد خواهد ثبت نظر مد



اعم از  امکان مشاهده پاسخنامه، امکان ثبت اعتراض و یا شرکت در )هر درس می توانید وضعیت تمام آزمون ها « آزمون»با مرجعه دوباره به قسمت 
 .  را مشاهده نمائید...( آزمون های دیگر و 

 داده شرح قسمت این در آزمون  هر کلی وضعیت
 است شده

 » یا «اعتراض» های گزینه استاد اینکه حسب بر آزمون تصحیح از پس
  شده تنظیم تاریخ و باشد کرده فعال دانشجو برای را «پاسخنامه دانلود

 دانشجو برای ها گزینه این باشد، رسیده فرا استاد طرف از موارد این برای
 شد خواهد داده نمایش



 پایان


