
 

 ایجاد محتوای آموزشی توسط اساتید در سامانه شهر یادگیرنده راهنمای  

سامانه شهر یادگیرنده با هدف ایجاد فرصتهای برابر یادگیری برای شهروندان ایجاد شده است و به همین منظور از کلیه اساتیدی 

کالسهای آموزشی با استفاده از سامانه شهر یادگیرنده باشند دعوت به عمل که قادر به ارائه محتوای آموزشی مفید و برگزاری 

 آید جهت تولد محتوا به سایر اسانید ما بپیوندند.می

 برای اساتیدی که برای اولین بار قصد ارائه محتوای آموزشی دارند طی این مراحل الزامی است.

 : درخواست همکاری

یک فرم همکاری وجود دارد که باید این فرم را پر کنید. این صفحه  /http://management.lcity.irبا مراجعه به آدرس 

باشد. با توجه به نوع دوره و نوع همکاری مد می همایش و ریدادهاو  تحویل دوره آماده، همکاری به عنوان مدرسدارای سه فرم 

 نتخاب نمایید..نظر خود یکی از فرم ها را ا

سپس فرم مورد نظر را پر کنید و اطالعات وارد شده را وارد نمایید. ممکن است فایل رزومه یا بخشی ار فایلهای آموزشی دروس یا 

 اطالعات دیگری مد نظر باشد که باید به دقت پر شوند.

 

را بررسی کرده و پس از اخد استعالم های الزم پس از تکمیل و ارسال فرم همکاران ما در مرکز آموزش شهرداری اصفهان اطالعات 

 جهت ادامه فرآیند با شما تماس خواهند گرفت.
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 :ایجاد محتوای آموزشی

پس از طی روال مرسوم شما یک نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی به سامانه دریافت خواهید کرد. با ورود به سامانه در 

 :دروسی که به عنوان مدرس آن قرار است فعالیت نمایید را خواهید دیددرس یا داشبورد خود 

 

 ای مشابه شکل زیر دارد:با کلیک روی عنوان دوره به صفحه دوره منتقل خواهید شد که صفحه 

 



 
در این صفحه با کلیک روی گزینه شروع ویرایش قادر خواهید بود محتوای درس را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه شروع 

 آید:ویرایش صفحه به شکل زیر در می

 

رسانی استفاده نمایید. همچنین هر درس به صورت پیش فرص دارای یک تاالر اعالنات است. میتوانید از این بخش برای اطالع 

 درصورتی که دوره به شکلی است که نیاز به این بخش نیست میتوانید آن را حذف کنید.

 .میتوانید وا انتخاب گزینه ویرایش در مقابل هر موضوع نام و توضیحات آن را ویرایش نمایید.

ک فعالیت را منبع کلیک کنید. با کلیک روی این برای افزودن محتوای آموزشی در بخش مورد نظر روی گزینه اضافه کردن ی

 گزینه پنجره ای به شکل زیر باز خواهد شد:

 



 
 

با کلیک روی هر یک از گزینه های سمت راست توضیحات مربوط به آن ماژول در سمت راست را مشاهده خواهید کرد. چند مورد 

 از پرکاربردترین ماژولها را در ادامه توضیح میدهیم:

 آزمون:  •

از این ویژگی میتوانید برای طراحی آزمون استفاده نمایید. آزمونها میتوانند به صورت تست چهارگزینه ای یا تشریحی یا 

صحیح و غلط باشند. میتوانید تاریخ و ساعت مشخصی برای شروع آزمون مشخص نمایید و برای سواالت بارم نمره 

 مشخص نمایید.

 ویدئو کنفرانس: •

برای راه اندازی جلسات آنالین ویدئویی استفاده نمایید. با انتخاب این ماژول میتوانید مشخص کنید ویدئو از این ماژول 

 کنفرانس چه تاریخ و ساعتی شروع و چه ساعتی خاتمه می یابد.

 : صفحه •

یش تصاویر و از این ماژول برای نمایش محتوای متنی، تصاویر و ویدئو استفاده نمایید. دقت کنید ماژول فایل برای نما

توان  دهد. اما با استفاده از ماژول صفحه میویدئو مناسب نیست چون فقط فایلها را برای دانلود در اختیار کاربران قرار می

 تصاویر و ویدئو ها را در صفحه وب نمایش داد که مناسب تر است.

 فایل: •

یتوانید از این ماژول استفاده نمایید. این ماژول در صورتی که نیاز است یک فایل را برای کاربران به اشتراک بگذارید م

 و ... مناسب است. pdf ،zipبرای قرار دادن فایلهای 

 کاربران درس:مدیریت  

 مل نمایید:نی که در درس شما ثبت نام کرده اند میتوانید به شکل زیر ع برای مشاهده کاربرا

 وارد صفحه درس شوید.ابتدا 

 .ثبت نام شده کلیک کنیددر ستون کناری قسمت مدیریت روی کاربران 

ها را ند. میتوانید در صورت نیاز دسترسی آنی که در درس ثبت نام کرده اند مشاهده میشودرصفحه ای که باز میشود کلیه کاربران

 سترسی متفاوتی به آنها بدهیدح دقطع یا سط

 



 

 

 


