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 (LMS )يادگيری الكترونيكي مديريت سيستم امكانات و قابليتها برخي

 
 قابلیت افشٍدى سایز سباًْا اًگلیسی ٍ فارسی سباى اس ّوشهاى پطتیباًی ٍ 

 در داًطپذیزاى ٍ كاربزاى ًام ثبت ٍ تعزیف LMS 

 دٍرُ یک در داًطجَیاى گزٍّی ًام ثبت 

 فزاگیز استادیار، استاد، سیستن، هذیز هاًٌذ هختلف هذیزیت ٍ دستزسی سطَح با كاربز ایجاد 

 ّا دٍرُ بٌذی تقسین ٍ آهَسضی ساختار ٍ دپارتواًْا ایجاد 

 (ٍ درس درخت هَضَعی، ّفتگی،)  درٍس ًوایص ًحَُ ٍ ساختار تعییي در اًعطاف... 

 ًتایج هطاّذُ ٍ آسهایی خَد بِ دادى پاسخ اهكاى ٍ  سیستن در هتٌَع ّای آسهایی خَد تعزیف 

 ِسَاالت باًک در ثبت جْت سَاالت بٌذی دست  

 تعزیف سَاالت بِ صَرت چٌذ گشیٌِ ای ، جَر كزدًی ، جای خالی ٍ چٌذیي فزهت دیگز 

 آسهَى در قبَلی ًوزُ حذ تعزیف  

 ِسَال ّز یپاسخْا بَدى غلط ٍ صحیح با هتٌاسب باسخَرد ارای  

 سَاالت سختی درجِ ٍ بٌذی گزٍُ تفكیک بِ آسهَى سَاالت اتفاقی گشیٌص  

 ُگشیٌص اتفاقی پاسخْای ّز سَال در ّز بار آسهَى بزای ضزكت كٌٌذ 

 هزدٍدی ٍ قبَلی صَرت در آسهَى تكزار هحذٍدیت تعزیف  

 سَال ّز تفكیک بِ یا ٍ كلی صَرت بِ آسهَى سَاالت ًوایص  

 آسهَى پایاى ٍ ضزٍع تاریخ تعزیف 

 تعزیف هذت سهاى ) دقیقِ ٍ ساعت ( بزای آسهَى 

 آسهَى در كٌٌذُ ضزكت آهَسضی بخص یا گزٍُ تعزیف 

 سَال( ٍسى) سَال ّز بزای بارم تعزیف 

 ًاهحذٍد تعذاد بِ هتٌَع سَاالت تعزیف با آًالیي آسهَى بزگشاری 

 ُخَد فزاگیز اساتیذ تَسط آسهَى ًتیجِ هطاّذ ٍ 
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  هحذٍد ًوَدى هحل بزگشاری آسهَى با تعزیفIP 

 الكتزًٍیكی آهَسش استاًذاردّای اس پطتیباًی ( LAMS, SCORM ) 

 سیستن هذیز تَسط درٍس در كاربزاى فعالیتْای دقیق گیزی گشارش 

 الیي آى صَرت بِ هحتَا تَلیذ اهكاًات 

 هختلف فزهتْای با آهَسضیاّای هحتَ اًَاع افشٍدى قابلیت 

 ًوازُ  دادى ٍ تصاحیح  قابلیات  باا  فزاگیازاى  اس هختلاف  ّاای  ضكل بِ ّا پزٍصُ ٍ ّا توزیي دریافت ٍ  

 .فزاگیز بِ باسخَرد

 درس در هختلف علوی اًجوٌْای ایجاد 

 سیستن ًظزخَاّی، سیستن ًَضتاری، چت Blog ٍ ًاهِ ٍاصُ سیستن 

 سیستن هختلف رٍیذادّای ًوایص 

 پطتیباًی اس تقَین ضوسی، هیالدی ٍ قوزی 

 


