
ی عا ه    س

  

  

  



  

  شود.فاده می

  

 

" استفاصليس 

  

"دروسردازش 

  

يس اصل

، از پرر سيستم

ش دروس

  :ت

رس موجود در

پردازش

 دسترسی است

ح و يا حذف در

پ

ن مسير قابل 

يا اصالح ،يستم

از اين "يس اصل

ک درس در سي

سودر" ردازش

راي تعريف يک

پر

بر



 

  

"ارائه درس "

  

 

 و... از پردازش

 

زمان امتحان  

  

   درس

 اساتيد درس،

ش ارائه 

 

يل زمان ارائه، 

پردازش

  سترسی است.

 ارائه آن از قبي

 مسير قابل دس

ين مشخصات

" از اين  درس

س در ترم و تعيي

  د.

ارائه "ردازش 

رای ارائه درس

شودستفاده می

پر

بر

اس



 

 

دکمه  بر روی

  

د.شـو ک يـ کل 

 

و کليک درس

 انتخـاب  ينه

دوره دو   درس

گزي ي، رو"ديد

  .شود

  

  

شماره ، وزشی

ارائه گروه جد" 

کليک ش  

گروه آمو، شکده

  شود.

رس، در ستون

و دکمه  

دانش، طع درس

شيش داده مي

هر در ی ارائه از

تعيين کردهرا 

مقط،  بر اساس

ر نماي صورت ز

موردنظر برای ي

ها رگروه شماره

ارائه ، ترمادير 

ج جستجو به ص

يهاداد گروه

ش ،رين صفحه ز

س از ورود مقا

جي، نتا

 

تعدن ييتع يرا

شدنس از باز 

پس

  

بر

پس



  

     

 

 

 

  
 

    

  

  

 

سـان اسـت و

ي خواهيم آنرا

 آن درس ارائه

 گروه مرتبط

ن گروه اصلی و

هنگـام تعيـين

 مکانيک ارائـه

در يک کـالس

وه فرعي به آن

  . باشد

  د.شو

حاظ محتـوا يکس

نفر است و مي 

دا سه گروه از 

تعريف گزينـه  

به عنوان ۰۱ه 

می شـود در ه

ی و مهندسی 

را د فاوت است

ا به عنوان گرو

ت معادل شده

شک يکل تخاب

وسی که از لح

(  

۶۰يت کل آن 

 منظور در ابتد

از شده روی گ

ن صورت گروه

ين کار باعث م

گروه حسابداری

 درس آن متف

رفته و دومی را

ل ارائه به صورت

  د.شوک ي

انت گزينه ي رو

و همچنين درو

 های مختلف)

دهيم که ظرفي

ی کنيم. بدين

در صفحه ی با

می کنيم. در اين

ا  خواهند شد.

در دو گ ۱ومی 

که کد های ی

صلی در نظر گر

قابل معادل رت

يکل انتخاب نه

، ر"ات ارائهئيجز

عملی و -وری 

س رياضی رشته

عملی ارائه د -

دسته بندی )۰۳

ک می کنيم و د

مرتبط می ۰۱ه 

در نظر گرفته 

  يم.

س رياضی عمو

 دو گروه درسی

روه اصعنوان گ

بصور ارائه قابل

گزين يرو "رائه

ج"، در ستون س

ارائه دروس تئو

ن نمونه دروس

ک درس تئوری

۳و گروه  ۰۲ه 

کليک ۰۱درس 

  داده شود:

رس را به گروه

د ۰۱رعی گروه 

باشيملی داشته 

رض کنيد درس

ی خواهيم اين

ی از آنها را به ع

ق دروسدازش 

مشخصات ا"ن 

درس هایروه

متداول است: 

 شود (به عنوان

ی خواهيم يک

، گروه۰۱ گروه 

د ن گروه فرعی

م زير نمايش د

آن د ۰۳و  ۰۲

ن گروه های فر

رديف عم سه و

 های فرعی، ف

مشابه است. می

ی اين کار يکی

قبالً بايد در پرد

، در ستونگروه

گرات ارائه يزئ

کاربرد م دوی 

يک زمان ارائه 

عنوان نمونه می

م گ(به نا نفره ۲

در ستون  ارد

می کنيم تا فرم

۲رم گروه های 

به عنوان ۰۳و 

 رديف تئوری 

م تعريف گروه

حتوای هر دو م

گزار کنيم. برای

  يم.

رسی مختلف ق

شخصات هر گ

جزن ييتع يرا

 

  گروه فرعی:

گروه فرعی دارا

می بايست در ي

رض کنيد به ع

۲۰در سه گروه 

ندکرده و روی 

کليک م جديد

اين فر ز طريق

و ۰۲گروه های 

مان ارائه، يک

رای کاربرد دوم

شده است و مح

ا يک استاد برگ

می نماييمتصل 

ذکر: دو کد در

  

 

 

مشن ييتع يرا

بر

  

گ

گ

م

فر

د

ک

ج

از

گ

ز

بر

ش

با

م

تذ

 

  

  

بر



 

    

  

    

   

  

  

 

خ و ساعتيتار

هـای دانشـگاه

خ امتحان ايـن

 تعريـف شـده

گيـرد. معمـوالً

 نمودن تـاريخ

ک کرده تا بـه

  

توان تيد که م

  

 پـردازش ترمه

 اين فيلد تاريخ

های دانشـگاه 

قرار می گفاده 

يل امکان وارد 

 مورد نظر کليک

شودير باز مي ز

در صورتی در 

" در ١د، عدد "

ر پردازش ترمه

و ... مورد استف

، به همين دلي

سطر درس در 

. صفحه شودب 

  د.

ه عنوان مثال 

ريف شده باشد

متحانات که در

، کارگاه ويشگاه

رگزار می شود

د نداردگزينه 

انتخاب ندارد 

دشووارد  قمی

ص می شود.به

تعر ١٠/١٣٨٩/

بازه ی زمانی ام

ن دروس آزمايش

ايان ترم برت پ

  ت.

گبر روي  " ارائه

هواژ "امتحان" 

رصورت چهار 

مشخص ن درس

/١٧ امتحانات 

. (با توجه به با

ن تاريخ امتحان

رسمی امتحانات

 داده شده است

زمان "ستون ر 

از ستون، رس

د ساعت بصشوت 

 روز امتحان اي

) تاريخ شروع

قرار خواهد داد

ز...) جهت تعين

قبل از  شروع 

ر اين فيلد قرار

در ،رائه درس

  .دويوارد ش

ان امتحان در

دقت د.رخص ک

،  ندمين روز

١٠٤٠٠شماره 

ق ١/١٠/١٣٨٩

حان متفرقه (آز

ن نوع دروس ق

وز/ماه/سال در

ساعت ار صاص

ن ارائه درس و

 

زمان ييتعرای 

متحان را مشخ

چندر فيلد 

(پردازش ش

٧درس را 

  است)

تاريخ امتح

امتحان اين

به فرمت ر

اختصبرای 

صفحه زمان

  

  

  

بر

ام



 

  

 

 

    

شود که باز مي

انتخـاب 

  

هاي موردزينه

  

براي حذف  

  

ـک کـرده تـا

ک "ف زمان ارائه

گزينـه   ،

فرم باز شده گز

ه دکم

کليـ نـدارد  ـه 

تعريف" در فرم 

،ـت اطالعـات   

ک کرده و در ف

  شود.اب مي

د فرم باز شده 

گزينـ ـر، روی 

کليک نموده و 

و بـراي ثبـرده   

مورد نظر کليک

جاد شده انتخا

ک کرده و در 

نظـ درس مورد

  

کل "ايجاد"ستون 

س را وارد کـر

ر سطر درس م

بت تغييرات ايج

ر موردنظر کليک

در سطر د "تيد

 د:اوان انجام د

در س ايجاد نه

تمـرين درسحل 

د اصالح زينه

براي ثب 

در سطر حذف

اسا"وي ستون 

توير را ميات ز

گزينارائه روي 

حس يا ساعت 

گزرس بر روي 

 دکمهان، 

ح گزينهبر روي 

بر رو ،هر درس

  . داده شود

صفحه اقداما ن

ف يک ساعت ا

 زمان ارائه درس

 

ح زمان ارائه در

در پاياه و شد 

ن ارائه درس بر

  .شودب مي

ص اساتيد به هر

نمايش دروس 

نيدر ا

براي تعريف

مشخصات

.شود مي

براي اصالح

نظر اصالح

راي حذف زمان

مان ارائه انتخا

اختصاصرای 

ساتيد داصفحه 

بر

ز

بر

ص



         

 

  

   

  

ـورد نظـر وارد

  

ز استاد اصلی،

ت (برای اسـتاد

  شود.

خصـات اسـتاد

  د.شونتخاب 

با . ی گيرد

  

ـات اسـتاد مـو

 درس به غير از

ر صد مشارکت

نها بايد لحاظ ش

مشخ "اد درس  

ا    

ستفاده قرار می

سـتاد مشخصـ

براي يک  هيم

صورت جمع در

حق التدريس آن

اصـالح اسـتا" 

  شود.ب مي

گزينه "د درس

هستند مورد اس

فـرم تعريـف ا

  شود.ي

مي خواه  مثال

شود. در اين ص

جه به ميزان ح

موده و در فرم

انتخاب 

حذف استاد"م 

ه گروه درسی 

 شود:

 نمـوده و در ف

انتخاب مي  

مود. به عنوان 

در نظر گرفته ش

 تمرين) با توج

کليک نم صالح

ات گزينه 

 نموده و در فرم

جاز به اخذ اين 

  د:

کل زير باز می 

کليک ايجاد ه

گزينه 

ستاد تعريف نم

يس مشخص د

رای استاد حل

اص گزينه روي 

تغيير ثبتراي 

کليک  حذف 

جويانی که مج

ر باز خواهد شد

فرمی به شک  د

گزينه بر روي 

ثبت اطالعات 

 بيش از يک ا

حق التدريز با 

 حل تمرين(بر

ستاد درس بر 

ه و در پايان بر

 گزينهبر روي 

ف شرايط دانشج

به شکل زيری 

شرايط جديد

ف استاد درس

در پايان براي ث

رای يک درس

 حل تمرين نيز

رصد مشارکت

ح مشخصات اس

را اصالح نموده

ف استاد درس ب

، برای تعريفجو

فرمی نداردينه 

تعريف شگزينه 

براي تعريف

د .شود مي

می توان بر

يک استاد 

درس) و در

براي اصالح

مورد نظر ر

براي حذف

شرايط دانشج

کليک روی گزي

ا کليک روی گ

ش

ک

با



اخذ اين درس در اين فرم شرايط مورد نظر را تعيين می کنيم تا دانشجويانی که فقط با اين شرايط مطابقت می کنند قادر به 

 باشند.

براي اينکه يک درس بتواند در سيستم گلستان در ثبت نام مورد استفاده قرار گيرد بايد آن درس در ارائـه درس داراي حالـت   

ستون وضعيت گروه در سطر مربوط بـه درس مـورد نظـر     در غيرفعالگزينه  براي فعال کردن يک درس بر روي باشد. فعال

  شود.مي فعالآن گروه درسي  ،کليک کرده و در صورت نبود مشکل


