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ی یا سوال درباره در صورت بروز مشکل

 مودل چه باید کرد؟

با دکتر زندی و  از طریق ایمیل ی مودل راتوانید سواالت و مشکالت خود در زمینهمی

 یا مستقیما با بخش کامپیوتر دانشگاه در میان بگذارید.

1:10 - 1:56 

2:15 – 2:57 

ی توان چند بخش از صفحهچگونه می

 رد؟مودل کالس را از دانشجویان پنهان ک

 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 

 های پنهان شده،این فعالیت هایی از کالس را از دانشجویان پنهان کرد.توان بخشمی

 شد. نخواهد داده برای دانشجویان تا زمان معینی نمایش

11:07 – 12:22 

های مختلف در مودل به چه معناست نقش

 ها را تغییر داد؟توان آنو چگونه می

، Studentتوان به ها مینآی شود که از جملهبرای هر فرد در مودل نقشی تعریف می

Teacher  .ی باال سمت چپ و نام خود در گوشه روی با کلیک برو... اشاره کرد

 د.هینقش خود را تغییر د یدتوانمی …Switch Role toی گزینه انتخاب

13:33 – 17:18 

اگر نخواهیم از قالب فعلی مودل استفاده 

کنیم، مودل چه چیزی به ما نمایش خواهد 

سازی شخصیتوان آن را داد و چگونه می

 کرد؟

ربرد باید خود ی سفید به کاربر نمایش خواهد داد و کاصورت مودل یک صفحهدر این

 ها و تنظیمات را از صفر تعیین کند.تمامی بخش
40:30 – 41:30 

توان در مودل برای دانشجویان چگونه می

 پیام صوتی ارسال کرد؟

 ،Sectionاز طریق تنظیمات ی درس و پس از ورود به صفحه
(Site home> turn editing on> dashboard> 

class> click on Edit (top right corner of each section) > edit 
section) 

ی کالس بارگذاری توان یک فایل صوتی در صفحهی میکروفون میو کلیک روی دکمه

 کرد.

44:09 – 44:49 

ی کالس ها را در صفحهآیا می توان هفته

 مودل به صورت خودکار ایجاد کرد؟

 ،ی درستنظیمات صفحه ورود به با

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

section) 
ها برحسب تاریخ و به تعداد دلخواه نمایش داده ، هفتهWeeklyی انتخاب گزینهو 

 شوند.می

45:26 – 47:48 

 توان در مودل نظرسنجی کرد؟چگونه می

در مودل از دانشجویان نظرسنجی کنید می ی کالس در صورتی که بخواهید در صفحه

 از طریق:توانید 
turn editing on (top right corner gear 

icon)> dashboard> course name>  
 و انتخابی درس در صفحه

Add an activity or resource 
این کار را انجام دهید. الزم به ذکر است که  Choiceی در هر بخش و انتخاب گزینه

هایی مانند هایی که در محیطدانشجویان در این نظرسنجی برخالف سایر نظرسنجی

BBB شود، امکان انتخاب بیش از یک گزینه را نیز خواهند یا تلگرام و... انجام می

 داشت.

1:02:22 – 1:08:05 

توان در مودل دانشجویان را چگونه می

بندی کرد و برای هر گروه یک لینک گروه

BBB تشکیل داد؟ 

توان در مودل برای تعدادی از دانشجویان کالسی )برای مطالعه، یا حل تمرین و...( می

آن  BBBتوانند مستقیما از مودل به تعریف کرد. در این صورت دانشجویان می BBBدر 

49:41 – 52:10 

53:25 – 55:22 

56:55 – 57:52 
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چنین می توان تنظیماتی را برای این کالس )مانند اشته باشند. همکالس دسترسی د

 از طریق: ویژگیساعت شروع و پایان، تعداد افراد و...( در نظر گرفت. این 
turn editing on (top right corner gear 

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

Add an activity or resource 
 شود.اعمال می BigBlueButtonBNی ر هر بخش و انتخاب گزینهد

58:51 – 1:00:19 

1:0027 – 1:01:02 

1:01:28 – 1:02:08 

توان در مودل یک عکس را با چگونه می

 دانشجویان کالس به اشتراک گذاشت؟

 ،Sectionاز طریق تنظیمات ی درس، پس از ورود به صفحه
(Site home> turn editing on> dashboard> 

class> click on Edit (top right corner of each section) > edit 
section) 

ی کالس بارگذاری در صفحه تصویریتوان یک فایل می تصویری و کلیک روی دکمه

 کرد.

52:11 – 53:24 

طراحی توان در مودل آزمون چگونه می

 کرد؟

ای، صحیح یا های متنوعی از جمله تشریحی، چند گزینهدر مودل امکان طراحی آزمون

 از طریق:توان غلط و... وجود دارد که می
turn editing on (top right corner gear 

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

Add an activity or resource 
 نوع آزمون را انتخاب و سواالت آن را وارد کرد. Quizی در هر بخش و انتخاب گزینه

1:08:10 – 1:11:22 

1:11:30 – 1:12:12 

1:19:20 – 1:26:29 

1:27:39 – 1:28:00 

1:31:54 – 1:34:00 

1:34:29 – 1:43:28 

1:43:52 – 1:47:20 

1:47:42 – 1:48:10 

 های مودل برایتوان از آزمونآیا می

 های مهم استفاده کرد؟ارزیابی

فصل یا های مهم مانند پایانبه دلیل ماهیت مجازی آزمون بهتر است برای ارزیابی

با  تری مانند سنجش شفاهی یا مصاحبه کمک گرفت.های مطمئنفصل از روشمیان

های مودل وجود هایی که در تنظیمات آزمونتوان با استفاده از قابلیتاین حال می

با انتخاب آزمون و  توانآزمون را می هر تنظیماتامنیت آزمون را افزایش داد.  دارد،

 Edit Settingsی انتخاب گزینه سپس

 برای آزمون موردنظر تغییر داد.

1:12:19 – 1:13:55 

1:13:59 – 1:14:10 

1:14:31 – 1:18:46 

توان ضریب اطمینان آزمون چگونه می

 مودل را افزایش داد؟

سواالت چند های ی گزینه)بر زدن شماره Shuffleکارگیری امکاناتی مانند با به

توان ضریب اطمینان )نمایش سواالت به صورت تصادفی( می Randomو  ای(گزینه

توان برای هر دانشجو آزمونی جدا طراحی چنین میهم های مودل را افزایش داد.آزمون

 و مشخص باشند. کرد تا سواالت هر فرد کامال متفاوت

1:28:00 – 1:31:53 

 


