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 نیازهای مورد نیاز جهت اجرای صحیح سامانهپیش -1

  کیلوبیت بر ثانیه64اینترنت با سرعت حداقل 

  مرورگر وبMozilla Firefox  یاGoogle Chrome 

های توانید از پلنحوه ورود به سایت و یا استفاده از سامانه میدر صورت بروز هرگونه مشکل در رابطه با 

 ارتباطی زیر استفاده نمائید:

  ارسال درخواست راهنمائی به همراه نام کاربری به آدرسsupport@syaam.ir 

 گفتگوی سامانه سیام به آدرس :های طرح درخواست راهنما در انجمنhttp://syaam.ir/main/mod/forum 

 نحوه ورود به سامانه  -2

، وارد سامانه مجازی مطابق تصویر (syaam.irآزمون و آموزش سیام )سامانه  یپس از وارد کردن آدرس اینترنت

باید نام کاربری و رمز عبور  ی،سامانه از جمله محتوای درس این به امکانات یشد. جهت دسترس زیر خواهید

 در بخش ورود به سایت وارد کنید. خود را 

 

 

mailto:support@syaam.ir
http://syaam.ir/main/mod/forum
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 Sanjeshb.irاید، ابتدا به وب سایت در صورتیکه نام کاربری و رمز عبور را ندارید و یا هنوز ثبت نام نکرده

 های آنالین شوید.نام در آزمونو وارد بخش ثبت نمودهمراجعه 

وارد سایت شوید؛ الزم  demo123  دو پسور demo  جهت استفاده از نسخه دموی دوره )رایگان( با نام کاربری

 توانید بخشی از امکانات سایت را جهت بررسی مشاهده نمائید.فقط می ذکر است در این حالت به

 جابجائی در سایت -3

توانید شوید، در این صفحه میمنتقل می فرضمیز کار پیشپس از وزود موفقیت آموز به سایت، ابتدا به صفحه 

ها داشته باشید، همچنین در بخش لیست دوره، قادر خواهید بود لیستی از مروری کلی بر رویدادها و اعالنیه

 اید را مشاهده نمائید.های جاری که در آن ثبت نام نمودهدوره

 

ای بلوک مجموعه ،سمت راست و چپ این صفحههای پنلشکل فوق قابل مشاهده است، در  درهمانطور که 

ها و سایر موارد الزم برای کلیه ها به منظور مشاهده رخدادهای نزدیک، اعالنات، پیاموجود دارد که از این بلوک

ها از بخش مرور کلی دوره )که در وسط بلوکشود. جهت ورود به دوره مورد نظر کافیست که ها استفاده میدوره
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نام . الزم به ذکر است که از قبل باید در دوره مورد نظر ثبتنمائیدقرار گرفته( بر روی نام دوره مورد نظر کلیک 

 کرده باشید، در غیر اینصورت این لیست خالی خواهد بود. 

 

های سمممت راسممت و چپ را مخفی بلوکتوانید می سایت با کلیک بر روی دکمه       شی از  در هر بخ

 ها را دوباره نشان دهید.نمائید و همچنین با کلیک مجدد بر روی آن، این بلوک

 نحوه تغییر مشخصات کاربر -1-3

جهت تغییر مشمخصمات خود، پس از ورود به سمایت، کافیسمت که بر روی نام کاربری خود در قسممت باالی 

کلیک  ویرایش مشخصات فردیی که باز می شود بر روی اسپس در صفحه ؛سایت و سمت چپ کلیک نمائید

 روزرسانی مشخصات را بزنید.و به دلخواه مشخصات مورد نظر را تغییر و نهایتاً دکمه به نموده

صات فردی، می شخ صفحه م شده در انجمندر  شروع توانید اطالعات دیگری مانند مطالب بیان  ها، مطالب 

 .)مانند شکل زیر( های ورود را مشاهده نمائیدو گزارش و فعالیتی نامهای ثبتشده توسط شما، لیست دوره
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 های مختلف یک دورهبخش -4

 د نظری اصمملی دوره موربه صممفحه آمیز به سممایت و کلیک بر روی دوره مورد نظر، حالورود موفقیتپس از 

و همچنین  منابع مورد نظرها، جزوات، های مختلف این دوره، از جمله؛ آزمونشوید که در آن بخشهدایت می

صفحه زیر بخش ههای مربوطانجمن شدهوجود دارد. در  شان داده  صوص ن ه بالزم  ؛های مختلف یک دوره بخ

 باشد.با این شکل ذکر است که امکان دارد دوره مربوط به شما، متفاوت 

 

 های زیر وجود دارد:در پنل سمت راست بلوک
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شما:  -1-4 شان داده در این بلوک امتبلوک امتیازات  شما در این دوره ن سطح  شده و همچنین  سب  یازهای ک

سط  سایت تو شی از  شاهده هر بخ شمندانه و با گذراندن هر دوره و یا م ست، این بلوک بطور هو شده ا

دهد. با کلیک بر روی بخش اطالعات و یا نردبان پیشممرفت را می متیاز بخصمموصممیکاربر، به وی یک ا

 .آوریدیات و اطالعات بیشتری را در مورد این بلوک بدست ئجزتوانید مربوط به این بلوک می

ید در این بلوک میها: بلوک فعالیت -2-4 یت لیسمممت کاملتوان عال های موجود در این دوره را ها و ازمونف

 مشاهده نمائید.

 .نمائیدپیمایش را های دیگر سایت به کمک این بلوک می توانید بخشبلوک راهبری:  -3-4

 پنل سمت چپ، به شرح زیر است:های موجود در بلوک

های گفتگوی سممایت )تاالرهای گفتگو( در وانید در انجمنبه کمک این بخش میها: بلوک جسممتجو در انجمن

 مورد مطلب دلخواهی جستجو نمائید.

 توانید مرور و مشاهده نمائید.ها و تغییرات اخیر در سایت را میدر این بلوک اطالعیهبلوک تابلوی اعالنات: 

، قابل مشمماهده اسممت؛ الزم به باشممدمیدر این بلوک رویدادهایی که انجام آن نزدیک لوک رویدادهای نزدیک: ب

ستی و به کمک بخش  صورت د ست از قبل ب های مورد نظر، رویدادهای خود ، باید در تاریخرویداد جدیدذکر ا

 را وارد نمائید تا توسط این بلوک به شما نشان داده شود.

 شود.اده میشما در سایت، جهت مرور نشان دهای انجام گرفته توسط این بلوک فعالیتهای اخیر: بلوک فعالیت

های مختلف سممایت در انجمن کاربران توسممط شممدهگفتگوهای انجام  در این بلوکهای انجمن: فتگوگ -4-4

 آن کلیک کنید. عنوانشود. جهت مشاهده متن کامل یک گفتگو، کافیست بر روی نشان داده می

  بصمممورت عالمت  ،قرار گرفته، که با کلیک کردن بر روی آن   ها عالمتدر کنار بعضمممی از فعالیت

در صممورتیکه یک فعالیت را به اتمام رسمماندید از این راهکار جهت عالمت زدن به عنوان فعالیت  ؛یابدتغییر می
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شوند و از اتمام عالمتدار می بعدها بصورت خودکار فعالیت یافته استفاده نمائید. الزم به ذکر است بعضی ازپایان

 هستند.  ها دارای عالمت را انجام داد، این دسته از فعالیت عملتوان این بصورت دستی نمی

سایت که همان آزمون صلی  صفحه ا سط  شده برای دوره مورد ها و فعالیتپنل موجود در و ظر نهای طراحی 

 به شرح زیر است: وباشد، وجود دارد می

هائی تواند لیستی از فعالیتبه کمک این نوار که در شکل زیر نیز نشان داده شده، کاربر می نوار پیشرفت:  -5-4

را مشاهده نماید، جهت دیدن عنوان  کلی رساند به همراه میزان پیشرفت پایانکه برای اتمام دوره باید به 

نشمممان داده یک فعالیت کافیسمممت که بر روی نوار مورد نظر کلیک نمود، کارهای ناتمام با عالمت 

 کلیک نمائید. در زیر نوار اند. جهت اجرای یک فعالت نیز بر روی عنوان آنشده

 

 محتوای آزمون -6-4

سمت صلی دوره که در بخش در این ق سته های مختلفمحتوای ا شده، قرارو با عناوین متفاوت د  گرفته بندی 

اده دکلیک کرده تا بصورت زیر، محتوای آن نشان . جهت مشاهده یک بخش کافی است بر روی عنوان آن است

 شود.



10 

 

 

محتوای یک بخش یا شروع یک آزمون کافیست بر روی نام آن کلیک نمائید تا اجرا شود. هر کامل برای نمایش 

 شامل چندین محتوای متفاوت، به شرح زیر باشد:تواند بخش می

 

صلیآزمون ها:آزمون شد که به کمک آنها میترین بخش هر دوره میهای در واقع ا شده  توانید مطالببا مطالعه 

صف ست بر روی آن کلیک نمائید تا به  حه مربوط خود را مورد ارزیابی قرار دهید. جهت اجرای یک آزمون کافی

ر همان مدت ها دارای محدودیت زمانی هستند و پس از شروع، باید دیت شوید. معموالٌ آزمونبه آن آزمون هدا

شده در آزمون  های خود را ثبت نمائید تا بتوانید درصد کسبزمان به اتمام رسند. پس از اتمام هر آزمون پاسخ

 را مشاهده نمائید.
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توانید ضمن مشاهده مطالب سایر کاربران، ها یا تاالرهای گفتگو میدر انجمنهای گفتگو: نجمنا -1-6-4

بپردازید. برای این منظور کافیست بر مورد نظر خودتان نیز به بیان مسائل یا مشکالت مربوطه در طی دوره 

روی عنوان انجمن مورد نظر کلیک نمائید، سپس در پنجره باز شده بر روی شروع یک مباحثه جدید کلیک 

بحث جدید باز شود، حال در کادر باز شده ضمن تعیین عنوان، کطلب مورد نمائید تا پنجره مربوط به مطرح 

 کلیک نمائید.طرح در انجمن نظر را تایپ و جهت انتشار بر روی دکمه 

 

 



12 

 

جهت ارزیابی دوره مورد نظر و همچنین سطح کیفیت سواالت، ها در برخی از دوره بازخوردها:  -2-6-4

توانید ما را در بهتر ارایه پاسخ دادن به سواالت این بخش، می هایی بنام بازخورد قرار داده شده، که بابخش

 دادن خدمات، یاری رسانید.

بخش های مشخصی، و در تاریخ دورههر  قسمتهای مختلف معموالً درمکالمات آنالین:  -3-6-4

اتاق مکالمات آنالین جهت برقراری ارتباط با اساتید و مشاوران دوره مورد نظر قرار داده شده که با ورود به 

 توانید بصورت آنالین با آنها ارتباط برقرار نمائید.گفتگوی مورد نظر می

در این بخش منابع و جزوات تکمیلی مورد نیاز برای دوره مورد نظر قرار داده شده، منابع:  -4-6-4

های مورد نظر را جهت مطالعه بر روی سیستم خود بارگذاری توانید فایلپس از کلیک بر روی منابع می

 نمائید.

 

 

 

 

 

 


