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 هنگام ورود به سامانه وارد این صفحه خواهید شد که جهت ورود با نام کاربری خود باید روی لینک ورود به سایت که در
تصویر زیر مشخص شده است کلیک نمایید 

 سپس وارد صفحه الگین خواهید شد که جهت ورود به سامانه به صورت زیر عمل نمایید:
نام کاربری :شماره استادی
رمز ورود :شماره استادی
تذکر :شماره استادی از داخل سامانه گلستان قابل دسترسی میباشد.

 اساتید گرامی پس از ورود به پنل کاربری در سامانه وارد این صفحه خواهید شد و جهت انتخاب زبان میتوانید از قسمت
باالی سامانه روی زبان کلیک نموده و زبان انگلیسی یا فارسی را انتخاب نمایید

 جهت ثبت درس باید به قسمت مدیریت سایت بروید که در تصویر زیر مشخص گردیده است 

 پس از ورود به قسمت مدیریت سایت روی لینک مدیریت درسها و طبقهها کلیک نمایید 

 پس از ورود به قسمت مدیریت درسها و طبقه ها ،در قسمت سمت چپ صفحه روی لینک ایجاد درس جدید کلیک
نمایید

 پس از ورود به صفحه ایجاد درس جدید دو فیلد ابتدایی یعنی نام کامل درس و نام کوتاه درس را وارد نمایید



 در ادامه در پایینتر همین صفحه در قسمت قالب درس در قسمت تعداد درس ها تعداد درسنامههای مورد تدریستان را
انتخاب نمایید 

 در انتها روی گزینه ذخیره و نمایش کلیک نمایید 

 پس از کلیک روی گزینه ذخیره و نمایش وارد صفحه زیر می شوید .پس از ورو به این صفحه روی عالمت چرخ دنده که
در تصویر مشخص شده است کلیک نمایید و در منویی که باز میشود گزینه شروع ویرایش را بزنید



 با زدن شروع ویرایش صفحه به حالت زیر تغییر پیدا میکند ،جهت اضافه نمودن منبع آموزشی تدوین شده توسط شما
روی گزینه اضافه کردن یک فعالیت یا منبع کلیک نمایید



 سپس پنجره زیر باز می شود و باید در قسمت سمت راست گزینه فایل را انتخاب نموده و سپس دکمه اضافه کردن را
میزنیم 

 پس از ورود به صفحه اضافه نمودن فایل ابتدا یک نام برای فایل درس مشخص نمایید(اجباری هست) ،در قسمت توصیف
هم اگر اطالعاتی مدنظر بود وارد نمایید و نهایتا در قسمت انتخاب فایلها هم می توانید فایل مورد نظر را در قسمت
اضافه کردن فایل بکشید یا اینکه روی قسمت اضافه کردن فایل کلیک نموده و به مسیر فایل مورد نظر بروید و فایل خود
را انتخاب نمایید.

 نکته  :1توجه داشته باشد که حجم فایل باید کمتر از  32مگابایت باشد.
 نکته  : 2نام فایل مورد نظر حتما به صورت انگلیسی بوده و کارکترهای اضافی مانند !@ +_()*&^%$#در نام فایل وجود
نداشته باشد.

 پ س از اضافه نمودن فایل روی گزینه ذخیره و نمایش در پایین صفحه کلیک نمایید

نکته مهم این که جهت دانلود فایل توسط دانشجویان الزم است گزینه اجبار به دریافت فایل را در قسمت نمایش بخش ظاهر
فایل مورد نظر انتخاب نمایید:

ﺗذﮐر :ﺑرای ﭘﯾوﻧد ھﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﺎز ﺷدن را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﭘﯾوﻧد در ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎز ﺷده و ﻓﺎﯾل ﻣرﺑوطﮫ ﻗﺎﺑل داﻧﻠود ﺑﺎﺷد

 در نهایت با صفحه زیر روبرو خواهید شد که فایل اضافه شده توسط شما(من فایل تست را به عنوان نمونه بارگزاری
نموده ام) را نمایش خواهد داد و به این صورت کار اضافه نمودن فایل شما به اتمام خواهد رسید و این فایل توسط
دانشجویان پس از ثبت نام در درس ارائه شده توسط شما ،قابل مشاهده و دانلود خواهد بود



 روش حذف درس اضافه شده توسط شما در سامانه:
پس از رفتن به قسمت درسها و طبقهها در کادر سمت چپ لیست دروس ارائه شده را میبینید ،درس مورد نظرتان را از این لیست
پیدا کنید(برای راحتی کار میتوانید از پایین صفحه از جستجو بین درس ها نام درس مورد نظرتان را جستجو نمایید) .در جلوی
دروس ارائه شده توسط شما عالمت

نمایش داده می شود که به منظور حذف درس روی عالمت سطل زباله کلیک

نمایید که در شکل زیر مشخص گردیده است:

پس از زدن دکمه حذف وارد صفحه زیر میشوید که باید روی گزینه حذف کلیک نمایید



پس از زدن دکمه حذف وارد صفحه زیر میشوید که با نمایش .............به طور کامل حذف شد یعنی درس حذف شده است .سپس
دکمه ادامه را بزنید .و به این ترتیب درس مورد نظر شما از لیست دروس حذف گردید.



برای باقی موضوعات درسی هم همین مراحل را می توانید تکرار نمایید.

***** موفق و پیروز باشید *****

این تنها قسمت کوچکی از امکانات سامانه میباشد و در آینده توسط همکاران اداره فناوری اطالعات دانشگاه امکانات بیشتر و
کاملی در دسترسی قرار خواهد گرفت و اطالع رسانی خواهد شد.

