
 

 در خصوص  هقابل توج ینکات
 

 ت مربوط به آنمعصومیه و کلیه صفحا علمیه رایگان شدن دامنه مدرسه

 و  
 ومیه( مدرسه معصLMS) افزونه حضور و غیاب سامانه آموزش غیر حضوری 

 

 

غه طالب عزیز در خصوص  با توجه به پیگیری و مکاتبات صورت گرفته در خصوص رفع دغد .1
به ثمر نشست و از  عرض شود که تالش خادمان شما  باید    ،تهیه اینترنتهای مربوط به  هزینه

ماه آبان  کل  ، ابتدای  به  بمراجعه  مربوط  صفحات  مع یه  علمیه  مدرسه  دامنه  رایگان  صومیه  ه 
 کم نخواهد نمود.  را  حجمی از اشتراک شما ود در آن و دانلود و آپل باشدمی

های  شرکت وتوجه داشته باشند بعضی از اپراتورها به این نکته  باید طالب گرامی  نکته مهم:

ن است  و ممک  انداین دامنه اقدام نمودهاز همان ابتدا نسبت به رایگان شدن ترنت  ارئه دهنده این

   .نمایند به این امر اقدام  آنها کمی با تأخیر نسبتبرخی از 

 

به صورت خودکار    ( LMS)آموزش الکترونیکی مدرسه  انهسام  ، دراه های مهر مغیابحضور و   .2
  عزیزان   لذا   ؛گرددسانی میردر هفته جاری خدمت طالب اطالع    ،ثبت گردیده و بعد از احصاء 

 .این مورد را در نظر بگیرند ،های خودباید در ظرفیت غیبت

 

حضور .3 لیست    افزونه  همانند  که  شده  طراحی  شکلی  به  مدرسه  فنی  تیم  زحمات  با  غیاب  و 
غیاب   و  حضوریحضور  درس    ، کالسهای  آن  در  کننده  شرکت  و طالب  به کالس  مختص 

امرباشد   این  بررسی  کم  و  جهت  اساتید  به  بیشتری  خواهد  ک  حضور طالب  عدم  یا  حضور 
اطالعات سروری؛  نمود به  اساتید  دسترسی  عدم  که  مدرسه    که  چرا  فنی  تیم  اختیار  در  فقط 
را ضعیف  ،باشدمی نظارت  بود  این  اف   ؛نموده  این  تداخلزونه  لذا  ت   هیچ  و  با حضو  ضادییا  ر 

فضای پیچیده فنی است که در  کم حجم از آن  ساده و    بخشیبلکه    ردنداغیاب خودکار سامانه  
 تید قرار گرفته است. اختیار اسا

 

دوم .4 صفحه  حض نحوه    ،در  افزونه  در  حضور  زمانثبت  چگونگی  و  غیاب  و  ثبت    بندیور  و 

اطالع آن  خواهشمهوشمند  که  شده  داده  آموزش  و  بارسانی  است  م  ند  قرار  دقت  مطالعه  ورد 

 یرد.گ



 کترونیکی الحضور و غیاب در سامانه آموزش  استفاده از افزونههنمای را
 

روی  مورد نظر خود شده و    کالسوارد    ،درس های من، از قسمت  کی مدرسهیالکترونود به سامانه آموزش  وربعد از  

        نمایید. کلیک می و غیاب  افزونه حضور 
             

 
ور از  افزونه  و بعد  به  و  د  کلیک    ، غیابحضور  روز  قسمت  انتخاب  روی  را  خود  نظر  مورد  روز  روی  و  سپس     جمله و 

 کلیک نمایید.  حضور حضور

            
            
            
            
             

 
صورت   به  سامانه  فوق  مراحل  طی  از  نمود  شمندهوبعد  خواهد  حضور  ثبت  ذیل  شرح  به  شما   ؛ برای 

 

  وارد افزونه   باشد(انتخاب واحد شما می  ساعتهمان  ، کالسشروع الک م) دقیقه  30 تا روع کالسش ازاگر  .1

به عنوان مثال اگر    ؛ نمایدو مراحل فوق را انجام دهید سامانه برای شما حضور ثبت می   شوید   و غیابحضور
  حضور   شما  تا برای  شودطی  مراحل باال    7:30باشد باید تا قبل از ساعت  می   8:00تا    7:00درس شما ساعت  

 . گرددثبت 

أس ساعت  ، شما باید رصوت آفالین و    غیرهمزمان   پخش بازآنالین،  در هر وضعیتی از کالس،    : مهم  نکته

الکترونیکی مدرسه  انهمقرر در سام انجام  حاضر شوید و    (LMS)آموزش  افزونه مورد نظر  در  مراحل فوق را 
گردد  دهید ثبت  ورود شما  استاد، تا  عدم حضور  یا  لذا حضور  آنالین   ؛  وجود کالس  عدم  یا  هیچ    وجود   ... و 

 د. دارتباطی با افزونه حضور و غیاب نار

،    همان روز   23:55شوید تا ساعت    افزونه حضور و غیاب    رد او  از زمان شروع کالس  دقیقه  30بعد از    اگر .2

 . خواهد بود غیبت  یکبا بر برا أخیرت 3گیرد و هر سامانه برای شما تأخیر در نظر می 

وارد    ( ابتداLMS)آموزش الکترونیکی مدرسه  انهسام بعد از ورود به  طالب عزیز دقت فرمایند که    :مهم  نکته

نالین،  یتهایی چون شرکت در کالس آایند و بعد از آن وارد فعالافزونه حضور و غیاب شوند و ثبت حضور نم
 . یا مشاهده صوت یا بازپخش غیرهمزمان و ... شوند  استماع

،  مراحل فوق در افزونه حضور و غیابی  و ط   ( 23:55)بعد از ساعت    نظر  مورد   امانه بعد از اتمام روزود به سور .3

خواهد بود و   1/ 8آموزشی حداکثر غیبت ثبت نماید که طبق قوانین   غیبت اعث خواهد شد سامانه برای شماب

   درس حذف خواهد شد. ، بعد از آن

 باشد. می  ثبت حضور در کالس پایان فرآیند عکس زیر  .4
 

 
 

 
 
 


