
آموزانزبانLMSراهنمای کاربری 



:با سالم و احترام خدمت زبان آموزان عزیز

 LMS :سامانه مديريت يادگيری 

کالسهای  آنالين، امکان: سامانه ای است که مرکز آموزش های مجازی کيش از طريق آن خدمات خود از جمله
.  ار می دهدرا در اختيار زبان آموزان قر... ارتباط با اساتيد و ساير زبان آموزان، برگزاری آزمونها، تحويل تکاليف و 

.را توضيح می دهيمنحوۀ ارسال تکاليف و ارتباط  در تاالر گفتگو در اين راهنما 



:LMSنحوۀ ورود به 

شویدe.kish-ist.netوارد پروفایل خود در سامانه ❖



.شویداطالع رسانی و تکالیف وارد منوی ❖



.کليک نماييدLMSدر صفحه باز شده ابتدا روی ايجاد کاربری و سپس روی ورود به ❖

1

2



.نماييددرسهای من کليک دراين صفحه بر روی شده، LMSوارد کاربری خود در سامانه ❖



س در صفحه درسهای من ، کالسهايی که شما ثبت نام کرده ايد نمايش داده می شود بر روی کال❖
.مورد نظر خود کليک نماييد

.(با کليک بر سطح خود ميتوانيد  قسمت تاالر اعالنات ، تاالر گفتگو و همچنين تکاليف را مشاهده کنيد)



بارای شاما ... کنسل شدن کالس، تااخیر و :تمامی اطالعات مهم از طرف موسسه و اساتید مانند: تاالر اعالنات (  1
.عزیزان دراین قسمت درج خواهد شد

1)



.لطفاً تاالر اعالنات را هر روز چک کنيد: توجه



.تاالر گفتگو برای رفع ابهامات درسی و سواالت شما زبان آموزان تشکیل شده است: تاالر گفتگو ( 2
.با کلیک روی این قسمت گفتگوی جدید ایجاد کرده و مشکل خود را مطرح کنید

2 )





:نحوه ارسال تکلیف برای استاد(3

3)



ید با کلیک بر روی تکلیف جلسه مورد نظر می توان:توجه
.تکالیف جلسه  و زمان تحویل را مشاهده کنید

در صورت ارسال نکردن در بازه زمانی مشخص شده از : توجه
.طرف استاد، تکلیف شما ارسال نخواهد شد

.نیدکلیک کتحویل تکلیف برای تحویل تکلیف بر روی آیکون ✓



.برای ارسال فايل کليک کنيد✓



یف را برای مرتب سازی می توانید  نام تکل: توجه
. ذکر کنید

"تقراردادن فایل بر روی سای"در پایان با کلیک برروی  گزینه ✓
.تکلیف خود را ارسال کنید

browseبا استفاده از گزینه✓

از پوشه تکلیف خود                                                                                                            
.را بارگذاری کنید



.فایلها هرکدام حتماً باید تک به تک ارسال شوند: توجه

.کلیک کنیدذخیره تغییرات در آخر بر روی ✓

،  PDFمیتوانید فایل : توجه
عکس ، ویس ویا فیلم خود را در

. سامانه بارگذاری کنید



.کلیک کنید"انجام شد"در صورت کامل بودن تکلیف بر روی آیکون ✓



با تشکر از
همراهی و

توجه شما

عزيزان
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