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 به نام خدا

راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  >>

 <<های غیر حضوری کارگاهاستفاده از کرمانشاه جهت 

 

، استفاده از محتوی الکترونیک و نحوه انجام غیر حضوری برای ثبت نام در کارگاه خواهشمند است ،استاد محترم با سالم و احترام

این راهنما  هباشید ک( به نکات زیر به عنوان راهنما دقت فرمایید )در ضمن توجه داشته LMSآزمون در سامانه مدیریت یادگیری )

 جهت استفاده شما وجود دارد(  نیزدر صفحه اصلی سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 مراحل ثبت نام در سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه 

(، در سمت راست، در اواسط صفحه و در قسمت ww.kums.ac.irwوارد سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شوید ) -1

آدرس سایت همچنین از طریق سایت  .را انتخاب کنید "مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی  "دسترسی سریع گزینه 

 .قابل دسترسی می باشد]IP ]36.56136.5مستقیما از طریق آدرس   و یامعاونت آموزشی 

 را انتخاب کنید. "ورود به سامانه "سمت چپ: درگاه ورود به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، دکمه  در صفحه باز شده، -.

 را بزنید. "ایجاد حساب کاربری جدید "پس از ورود، دکمه -5

 در اینجا اطالعات خواسته شده را وارد کنید.) پر کردن  فیلدهای قرمز یا ستاره دار اجباری می باشد(.-4

http://www.kums.ac.ir/
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 م کاربری حتما باید با حروف کوچک و حروف الفبای انگلیسی  باشد.نا توجه:

 را انتخاب کنید. "ایجاد حساب کاربری من "بعد از پر کردن اطالعات خود، گزینه  -3

در اینجا و پس از انجام مراحل ثبت نام ممکن است سیستم دچار خطا شود و یا پیامی اینگونه ظاهر شود. اصال نگران نباشید  -.

و از  ردی که در هنگام ثبت نام به سامانه داده اید به سامانه وارد شویدبا یوزر و پسو ا ثبت نام شما انجام شد و فقط دو روز بعدزیر

 .کارگاه استفاده کنید

پس از تایید هویت  دسترسی شما به سامانه ،به سامانه غیر هیات علمی دانشگاهبه منظور حفاظت و جلوگیری از ورود افراد   -7

 حداکثر بعد از دو روز امکان پذیر می شود. هیات علمی بودن شما توسط کارشناس و

 نکته: لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را یادداشت کرده تا فراموش نشود.

مراحل ثبت نام در سامانه به پایان رسیده است. پس از اعالم کارگاه  از طریق سامانه پیامکی  ،شما تایید حساب کاربری بعداز-8

روز )زمان استفاده از محتوی  13مرکز مطالعات و توسعه، شما می توانید بر اساس مراحل زیر وارد سامانه شده و به مدت حد اکثر  

 سپس جهت اخذ گواهی کارگاه، از طریق همین سامانه آزمون دهید.  و انجام آزمون( از کارگاه بر گزار شده استفاده کنید و

  مجازی: محتوی های استفاده از  برایبر روی سیستم شما نرم افزارهای مورد نیاز نکته: 

 Adobe flash player    وPower point (.007  )و باالتر 

 مراحل ورود به سامانه جهت استفاده از کارگاه و انجام آزمون 
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 حساب کاربری و رمز عبور خود را وارد سامانه کنید. -1

پس از ورود به سامانه، شما با یک صفحه سفید مواجه خواهید شد که در زمان اعالم شده در این صفحه  محتوای الکترونیک  -.

 کارگاه )در محتواهای تهیه شده معموال صدای مدرس مربوطه نیز وجود دارد( در اختیار شما قرار می گیرد.

 طفق دانلود نشود و )ممکن درس به نحوی تولید شده باشد کهدرس )محتوی کارگاه( را دانلود کرده و به مطالعه آن بپردازید. -5

 باشد( آنالین تبه صور مشاهدهقابل قابل خواندن و 

 نکته: نحوه کار بادرس هایی که فقط خواندنی هستند :

آن   modeجدید باز شده  هدر صفح، صفحه جدیدی برای شما باز می شودمورد نظر  )کارگاه( پس از کلیک کردن روی درس

ست، کنار پنجره باز شده را بزنید پس از آن فلش باال، سمت را را بزنید. Enterیعنی نحوه نمایش را روی نرمال بگذارید و دکمه 

 would you like to resume where you”در جواب سوال: تا درس به صورت تمام صفحه برای شما نمایش داده شود.

left off?”  گزینه بله را انتخاب کنید. اکنون درس در دسترس شماست و میتوانید از منوی سمت چپ پنجره، اسالید مورد نظر را

ید برخی دروس )کارگاه( که قابل دانلود هستند شما میتوان و مطالعه فرمایید. در اینجا قرار دارد( ا)فهرست اسالید ه انتخاب کنید

 آنها را دانلود نمایید.

روز در نظر گرفته شده است و پس از این تاریخ  51نکته: زمان دسترسی به محتوا و انجام آزمون به مدت 

 دسترسی شما به درس و سئواالت قطع خواهد شد.

 پس از مطالعه و بررسی کارگاه )درس( مربوطه مجددا جهت انجام آزمون وارد سامانه شوید.-4
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داشته باشید که فقط یک بار حق کلیک کردن و ورود به آزمون را دارید و امکان انجام آزمون نکته: توجه 

 بیش از یک مرتبه امکان پذیر نمی باشد.

 را انتخاب کنید. "آزمون"در پایین صفحه در ادامه درس، گزینه  -3

 .کنید( )به گذشت زمان آزمون دقترا انتخاب کنید "شروع آزمون"در صفحه آزمون، گزینه  -.

را انتخاب کنید.  "برگشت به تالش"پس از پایان آزمون و قبل از انتخاب گزینه ثبت در صورتی که نیاز به اصالح باشد گزینه  -7

 در قسمت باال، سمت راست می توانید شماره سوالی که می خواهید مجددا بررسی کنید را انتخاب نمایید.

 را انتخاب کنید. "ثبت همه و اتمام"ب گزینه های درست، دکمه پس از پایان آزمون و اطمینان از انتخا -8

دقیقه می باشد که پس از اتمام زمان، به صورت اتوماتیک  همان تعداد سواالت بررسی شده  .برای هر سوال زمان آزمون نکته: 

 برای شما محاسبه خواهد شد و دسترسی شما به سواالت قطع می گردد.

 .ه شما بر روی صفحه ظاهر خواهد شدامپس از ثبت و اتمام، کارن-5

، گواهی پایان دوره برای شما صادر خواهد شد (10)معموال نمره در صورتی که به نصف سواالت پاسخ صحیح داده باشیدنکته: 

ست در صورت ا، بدیهی کز مطالعات و توسعه در یافت کنیدمر واحد توانمند سازی که می توانید آن را به صورت حضوری از

 گواهی برای شما صادر نخواهد شد. ،دستیابی به حد مجاز پاسخ های صحیحعدم 
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در صورت هر گونه سئوال در تمام مراحل فوق می توانید به صورت حضوری به مرکز مطالعات و توسعه 

 555داخلی  17187533-2آموزش علوم پزشکی واحد آموزش مجازی مراجعه کنید و یا با شماره تماس های 

 تماس حاصل فرمایید. )کارشناس واحد آموزش مجازی( ور متعبدخانم مهندس پ

 

 

 در تهیه شده

 واحد آموزش مجازی 

  مرکز مطالعات توسعه و آموزش پزشکی 

 


