
 زمان ویدیو پاسخ پرسش

 مودل چیست؟

 Modular Object-Oriented Dynamic Learningی عبارت مودل سرواژه

Environment   توسط  2002است که سالMartin Dougiamas  .طراحی شد

 Openباز )( است که به صورت منبعLMSمودل یک سیستم مدیریت یادگیری )

Source ) آموزشی سراسر دنیا قرار داده شده است.در اختیار مراکز و رایگان 

03:53 – 06:22 

 چرا مودل؟

باز است که به هزاران دانشگاه و مرکز دانشجویی در ی رایگان و منبعمودل یک برنامه

فکری ی تعامل اجتماعی و همکند. اساس کار مودل برپایهرسانی میسراسر دنیا خدمات

این سیستم  د.نکنهای خود بازخورد دریافت میکالسیاست و دانشجویان از اساتید و هم

سیستمی کامل برای تدریس، ارزیابی و  BBBبه صورت مکمل تدریس در کنار سیستم 

 دهد.تعامل با دانشجویان را شکل می

06:23 – 07:39 

09:51 – 10:28 

43:15 – 44:02 

47:50 – 48:20 

57:26 – 58:28 

ی مختصری از مودل در دانشگاه تاریخچه

 تحصیالت تکمیلی

های آوری فعالیتدادن و جمعهایی از آموزش دانشگاه برای نظمبخش 1386سال از 

صورت مکمل آوردند و از آن زمان استفاده از مودل به آموزشی به استفاده از مودل رو

 است.  های مختلف دانشگاه رو به افزایش بودهتدریس در بخش

07:45 – 07:57 

08:08 – 09:48 

10:35 – 11:43 

12:40 – 13:18 

محیط کلی مودل دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلی به چه شکل است؟

در سایت دانشگاه و یا تایپ کردن   moodleی برای ورود به مودل، پس از انتخاب گزینه

 توانید از طریق انتخابلینک، می
Log in, Site Home, Departments and Dashboard 

  شوید. ی کالس خودوارد صفحه

14:34 – 18:29 

18:41 – 18:57 

21:32 – 21:48 

27:31 – 42:52 

محیط کلی کالس در مودل به چه شکل 

 است و چه امکاناتی دارد؟

ی آورد که از جملههای بسیار متنوعی را برای اساتید فراهم میقابلیتمحیط مودل 

کالس  BBBتاریخ شروع و پایان فصل، پیوند تعیین بارگذاری نام درس،  ها،ترین آنساده

های مودل برای اساتید در ادامه توضیح و سایر اطالعات مرتبط با درس است. سایر قابلیت

 اند.داده شده

18:58 – 21:21 

44:27 – 47:44 

 ی دارد؟امکاناتچه و  مودل چیست تقویم

توان برای شود و میمی در تقویم مودل زمان و تاریخ رویدادهای مختلف نمایش داده

پس توان میها یادآور و اعالن تنظیم کرد. برای افزودن یک رویداد در تقویم هرکدام از آن

 Turn editing on (top right corner gear از طریقی درس و از ورود به صفحه

icon)> dashboard> course name>  
 یکلیک روی گزینه بای درس و در صفحه

Add an activity or resource  
 در هر بخش اقدام کرد.

24:10 – 25:44 

نرم افزار مودل برای تلفن همراه را چگونه 

کرد و فواید نصب آن  بارگیریتوان می

 چیست؟

  Get the Mobile Appها در پایین صفحات مودل دو گزینه وجود دارد که یکی از آن

تری از مودل را در تلفن ی سادهتوانید نسخهباشد. با بارگیری و نصب این نرم افزار میمی

 همراه خود داشته باشید. 

21:47 – 22:58 

تغییر و اصالح اطالعات صفحات مودل به 

 شود؟چه صورت انجام می

 Siteاز طریق:  ی کالس وپس از ورود به صفحه ی درساصالح تنظیمات کلی صفحه

home> turn editing on (top 
right corner gear icon)> dashboard> course name> edit settings 

(top 
right corner gear icon) 

 شود.انجام می

23:03 – 24:10 

26:02 – 27:08 



 زمان ویدیو پاسخ پرسش

ی چگونه از اطالعاتمان در مودل نسخه

 ( بگیریم؟backupپشتیبان )

از ی کالس در مودل فحهصی هر بخش از یا ذخیره ی پشتیبان وی نسخهبرای تهیه

 طریق:
Site home> turn editing on (top right 

corner gear icon)> dashboard> course name> top right corner 
gear 

icon> backup /restore 
 شود.اقدام می

48:35 – 50:09 

ی پشتیبان از ی نسخهفواید تهیه

 اطالعاتمان در مودل چیست؟

 شود.اطالعات درس جلوگیری میشدن در صورت بروز هرگونه مشکل برای سرور از حذف

 برای دروس مشابه استفاده کرد.  templateعنوانبه آنتوان بعدها از چنین میهم
50:11 – 51:24 

های اساتید در مودل به چه شکل درس

 شود و امکانات آننمایش داده می

 چیست؟

توان به . مینمودها را ارزیابی توان برای دانشجویان فعالیت تعریف کرد و آندر مودل می

 ها را کنترل کرد.ی عملکرد آندانشجویان بازخورد داد و نحوه

 در هر بخش، برای افزودن یک فعالیت از طریق:
turn editing on (top right corner gear 

icon)> dashboard> course name>  
 کلیک روی و ی درسدر صفحه

Add an activity or resource 
 و در هر بخش

 های یک دانشجو از طریق:برای بررسی فعالیت
participants > name of the student> 

Activity log 
 شود.اقدام می

51 :43 – 53:15 

53:55 – 56:27 

58:31 – 1:00:54 

ی صفحه اصالح تنظیمات دروس در

 چه شکل است؟ بهمودل  کالس در

 از طریق:ی کالس، پس از ورود به صفحه

Site home> turn editing on> dashboard> 
class> click on Edit (top right corner of each section) > edit section 

 شود.اقدام می

1:00:40 – 1:04:42 

1:10:58- 1:12:52 

ی توانند به صفحهدانشجویان چگونه می

درس خود در مودل وارد شوند و در آن 

 بینند؟صفحه چه می

را  Enrolment Keyی درس باید صورت پیش فرض دانشجویان برای ورود به صفحهبه

 صورت امکان ورود به کالس را نخواهند داشت. از استاد خود بگیرند، در غیر این

ی کالس از طریق زیر انجام ی ورود دانشجویان به صفحهاصالح تنظیمات مربوط به شیوه

 شود:می
dashboard> course name> 

participants> enrolment methods (top right corner gear icon)> 
move 

self-enrolment to the top> unhide> click on the gear icon> set the 
enrolment key 

1:12:55 – 1:19:10 

1:19:28 – 1:20:41 

توان در مودل یک فایل را به چگونه می

 اشتراک گذاشت؟

از کالس ی صفحهد به و، پس از وردرسی گذاری یک فایل در صفحهبرای به اشتراک

 طریق:
Turn editing on (top right corner gear 

icon)> dashboard> course name>  
 یکلیک روی گزینه بای درس و در صفحه

Add an activity or resource   
 فایلی را با دانشجویان به اشتراک گذاشت. توان، میfileی و انتخاب گزینه هر بخش در

1:21:14 – 1:23:49 
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های دانشجویان در مودل تکالیف و فعالیت

 شود؟به چه شکل تعریف می

 از طریق:برای تعریف یک فعالیت، آزمون، نظرسنجی و... باید 
Turn editing on (top right corner gear 

icon)> dashboard> course name>  
 ی کلیک روی گزینه بای درس و در صفحه

Add an activity or resource 
 وارد شد. در هر بخش 

1:24:46 – 1:31:37 

1:32:41 – 1:37:51 

1:38:07 – 1:39:24 

توان به دانشجویان چگونه در مودل می

 داد و فواید آن چیست؟ بازخورد

های مختلف های دانشجویان به صورتدر مودل قابلیت بازخورد دادن به تمرینات و فعالیت

 از طریق:)نوشتن یک متن یا ضبط صدا و...( به صورت خصوصی 
participants > name of 
the student > send a message .وجود دارد 

1:40:44 – 1:42:29 

 


