
 

 

 Assignment              ایجاد و مشاهده تکلیف 

 روی عالمتر دروس ابتدا باید دبراي هرگونه تغییر وید. ابتدا وارد درس مورد نظر ش 

 

 (۱. )شکلشودبا این کار این صفحه نمایش داده می را فعال کرد.ویرایش شروع حالت رفته و
 

 
 1 شکل

این د. ) عموما در شوتفاده نکنید تا این بخش شلوغ ناز گزینه اضافه کردن یک فعالیت یا منبع که در اولین بخش درس وجود دارد اس 

 ( ساخته می شود، جهت ورود به کالس مجازی وحضور وغیاب تاالر اخبار و نام درسبخش قسمتهای 

 (۲)شکلبا کلیک نمودن اضافه کردن یک فعالیت یا منبع این پنجره نشان داده می شود.  حال
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 شوید. به موضوع می تکلیفو انتخاب دکمه اضافه کردن وارد محیط اضافه کردن  تکلیفدر این پنجره با انتخاب گزینه 
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 (۳ایید. )شکلرا وارد نم وتوضیحات مربوطه نام تکلیف قسمتدر این  

 

 3شکل

زمان شروع تکلیف و همچنین مهلت تحویل تکلیف را مشخص  دسترسی قسمت درو  ردهفایل تکلیف خود را ارسال ک ادامهدر و

 (۴)شکل نمایید.
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 کلیک نمایید توضیحات بیشتری در مورد آن گزینه به شما می دهد. الزم به ذکر است اگر بر روی گزینه 

 (۵)شکل .گزینه مهلت تحویل را انتخاب کرده باشیدکه فقط در صورتی 
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مشاهده تکالیف افرادی که بعد از زمان  هنگامدر این حالت دانشجویان بعد از این تاریخ نیز می توانند تکلیف را ارسال کنند. البته در 

 باشد. مورد نظر تکلیف را ارسال کرده اند مشخص می

بنابراین بعد از تاریخ مشخص شده امکان ارسال تکلیف وجود ندارد.  ،فعال کرده باشیدتاریخ عدم پدیرش را ینه گزکه در صورتی 

 در انتخاب گرینه مورد نظر دقت نمایید. 

توان تعیین کرد که دانشجو جواب تکلیف را بصورت آنالین در سایت بنویسد و یا یک فایل تهیه در بخش نوع ارسال تکلیف می

عموما گزینه ارسال فایل  .دیهای ارسال شده دانشجویان باشد و بعد شما قادر به مشاهده فایلآن فایل را در سایت ارسال کن کرده و

 (۶)شکلباشد. فعال می
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 بعد از انجام تغییرات بر روی گزینه ذخیره و بازگشت به درس و یا ذخیره و نمایش در پایین صفحه کلیک کنید.  

موضوعی که برای آن انتخاب کرده بودید و با نامی که برای آن قرار داده بودید، نمایش داده می شود. با کلیک بر روی تکلیف در 

 (۷)شکلشود. صفحه ای مشابه زیر نمایش داده می بعد از گذشت زمان تعیین شده آن تکلیف

 
 7شکل 

اند و دانشجویان، تعداد دانشجویانی که تکلیف را ارسال نمودهشود. تعداد در این صفحه خالصه ای از وضعیت تکلیف مشاهده می 

تمامی دانشجویان و  ظاهرشدهدر صفحه  مشاهده /نمره دادن تمام تکالیف تحویل داده شده... با کلیک بر روی گزینه 

 (۸)شکلشود. ارسال تکلیف آنها نمایش داده می وضعیت
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که هنوز تکلیف خود را ارسال نکرده است.  است مربوط به دانشجوییوضعیت خرین آ (۹)شکلفوقمشابه تصویر   

 اند. دانشجویانی هستند که تکلیف را ارسال نموده اول ودوم هایوضعیت

مربوط به دانشجویی است که بعد از بازه زمانی، تکلیف را ارسال نموده است. این حالت در صورتی وجود خواهد داشت  دوموضعیت 

تکلیف گزینه مهلت تکلیف همراه با تاخیر فعال باشد. اما در صورتی که گزینه مهلت تکلیف بدون تاخیر فعال  که در زمان ایجاد

 باشد چنین حالتی وجود نخواهد داشت. 

تکلیف ارسال شده  ،تحویل فایل روبروی نام دانشجو، با کلیک بر روی آیکن تکلیف ارسال شده یک دانشجوجهت مشاهده 

 باشد. توسط دانشجو نمایش داده شده و یا دانلود شده و قابل مشاهده می

 کلیک از قسمت عملیات نمره دهی گزینه دریافت تمام تکلیف های تحویل داده شده را جهت دانلود تمامی تکالیف ارسال شده 

 (۹نید. )شکلک
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اگرهیچ پاسخی ارایه  شود و با ذخیره آن، تمامی تکالیف ارسال شده را می توان مشاهده نمود.ایجاد می  zipبا این کار یک فایل  

 (۱۰)شکل کنید.تصویر زیر را مشاهده می نشده بود
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 نمرات تمامی تکالیف قبلی را نیز مشاهده کنید. توانیدبا انتخاب دفتر نمره می

 (۱۱)شکلشود. را انتخاب کنید جعبه نمره وتوضیح باز می گذاری سریعنمره اگر از قسمت اختیارات 
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