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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 

 

 امکات راهنمای استفاده از ساماهن آموزش مجازی بازار بورس د
 

 

 

 فهرست
                                       پیش نیازهای نرم افزاری

 آشنایی اولیه با سامانه

 ورود به کالس ها

 ارسال پیام به اساتید و پشتیبان فنی

 سواالت متداول
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 یپیش نیاز های نرم افزار

 Adobe flashنرم افزار برای استفاده از محتوای ارائه شده در سامانه آموزش مجازی الزم است تا آخرین نسخه از 

player  .را بر روی مرورگر خود نصب کنید. توصیه می شود مرورگر خود را نیز دائما به روز نگه دارید 

 

 ورود به سامانه

 را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کنید.  lms.bazarbors.comبرای ورود به سامانه آدرس 

 و وارد سامانه شوید.ری و رمز عبور خود را وارد نموده در قسمت مربوطه نام کارب
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 آشنایی اولیه با سامانه 

 ی شوید.صفحه زیر مواجه مشما در آن ثبت نام کرده اید با صفحه ای مشابه به که بسته به درس هایی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جابه جایی سریع در میان دروس مختلف

 

 امکان ارسال پیام

 

 دروس ارائه شده به کاربر

 

 خروج از سایت

 

مکان فعلی کاربر 

 کاربر

 

 ارسال پیام به استاد

 

 عنوان بخش فعال
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 ورود به کالس ها

صوص صفحه مخ لت بهبرای ورود به کالس کافی ست بر روی نام درس در صفحه اصلی سامانه کلیک نمائید. در این حا

 درس وارد می شوید.

 

 بعد از کلیک بر روی نام درس با صفحه ای مشابه زیر مواجه می شوید :
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 جلسات درس 

 

عناوین مرتبط   

 

 آزمون ها
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 محیط کالس درس

 جلسات درس :

هر جلسه  است. این قسمت اصلی ترین بخش سامانه آموزش مجازی می باشد. هر درس به جلسات مختلفی تقسیم شده

 .مائیدنکه برای مشاهده درس الزم است حضور در کالس را انتخاب  ،یک یا تعدادی حضور در کالس دارد

دن دروس ما باز شرنت شاست به تناسب هنای باند اینت با توجه به اینکه محتویات به صورت فلش آماده شده است ممکن

 چند ثانیه به طول بینجامد.

 

 

 

 :عناوین مرتبط 

 .ی شوداده مددر صورتی که درس مورد نظر دارای مفاهیم مرتبطی از سایر دروس باشد ، در این قسمت نمایش 
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 آزمون ها و تحقیق های من :

 . نظر گرفته شده باشند در این قسمت نشان داده می شوندکلیه آزمون هایی که برای یک درس در 

سب نمره زمون و کآی به اگر برای یک درس یک آزمون پیش نیاز در نظر گرفته شده باشد، قبل از نمایش درس ، پاسخگوی

 قبولی برای مشاهده درس الزامی ست.

 

 نظر سنجی ها

 نظرسنجی برای یک درس تعیین شود.ممکن است برای باال بردن کیفیت دروس ، یک یا چند 

 

 ارسال پیام به اساتید و پشتیبان 

 در این قسمت امکان ارسال پیام را به شیوه زیر دارید.
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 سواالت متداول 

در  مت حضوربا اینکه نام کاربری و رمز عبور خود را وترد سامانه کرده ام اما هیچ محتوایی در قس.  1

 کالس مشاهده نمی کنم؟

 بر روی رایانه شما نصب نیست. Flash playerاحتماال آخرین نسخه 

 . چگونه می توانم از پشتیبانی شبانه روزی استفاده کنم؟2

 از طریق ارتباط با تیم پشتیبانی توسط راه های ارتباطی زیر:

  : 02188800011تماس با شماره تلفن 

  آموزش مجازیارسال پیام به پشتیبان از قسمت ارسال پیام در سامانه 

  از قسمت پشتیبانی آنالین سایت شرکت پیامارسال 

 . آزمون ها به چه طریق در دسترس خواهند بود؟3

 با ثبت نام بر روی دوره مورد نظر برای تمامی آزمون های الزم دسترسی ایجاد می شود.

 . امکان برگزاری کالس رفع اشکال وجود دارد؟4

 آنالین برگزار شود.تواند به صورت کالس رفع اشکال می 

 

 

 

 

 

 

  


