
 الزام به بارگذاری طرح درس توسط اساتید محترم

 استاد محترم واحد الکترونیکی

در خصوص تدوین طرح درس و بارگذاری در سامانه مدیریت یادگیری واحد، خواهشمند  11/06/1397مورخ  97ص//28164/30باتوجه به ابالغ بخشنامه شماره  

 اقدام نمایید.است به انجام مورد مذکور در اسرع وقت 

 باشد.موجود میفایل راهنما طرح درس، در آخرین صفحه  فرمتتذکر: 

 

 راهنمای بارگذاری طرح درس

  ابتدا به سایت اصلی واحد الکترونیکیhttp://iauec.ac.ir/  ها(، روی لینک مدیریت یادگیری کلیک ، سپس از طریق منوی سایت )سامانهشودمراجعه

 .گردد

 

  ،انتخاب نمایید.را  نیمسال جاریپس از ورود به سامانه مدیریت یادگیری 

 

  کلیک تا وارد سامانه مدیریت یادگیری شوید. ورودسپس روی دکمه  وخود را تایپ  کلمه عبور و نام کاربریابتدا 



 

  نماییداز سمت راست صفحه مطابق شکل زیر میزگرد )کالس درسی( مورد نظر را انتخاب در ادامه. 

 

  فایل مورد نظر را آپلود نمایید. گزینهسپس از طریق این  وانتخاب  اطالعیهمرحله نهایی،  نوع مطلب را در 

                

  شودبارگذاری در کالس همان درس گردد که فایل تهیه شده دقت. 

  به فرمت حتماً فایل آپلود شدهPDF .باشد 

 واحد الکترونیکیتهیه شده در معاونت آموزشی 

 

 

 

 



 : PDFبه فرمت  Word میکروسافت تبدیل فرمت

  برای تبدیل فرمتword  بهpdf   میکروسافت در نرم افزارword  از منوی سمت چپ شکل زیر، روی گزینهFile کنیمکلیک می 

 

انتخاب   Current Folderگردد به صورت پیش فرض، می)پیشنهاد نمایید. را انتخاب و سپس محل فایل جدید را مشخص  Save Asاز منوی سمت چپ گزینه 

 شود، تا فایل ها در یک محل قرار بگیرند( 

 نماییم.انتخاب می Desktop گزینهدر مثال زیر 

 

 کلیک کنید. Saveرا انتخاب و روی دکمه  PDFگزینه  Save As Typeمطابق شکل زیر از منوی  (Save As)در پنجره باز شده 

 

 

 



 خدابنام 
 

 «فرم طرح درس » 
 

 …….…………مقطع: ………………………گرایش:  ……….………………رشته:  …………………………دانشکده:

          مدعو  نیمه وقت تمام وقت  …………………نام مدرس:.  ……………عنوان درس پیشنیاز:    ……تعداد واحد عملی:  ……تعداد واحد نظری: ………………………نام درس: 

    اه  آزمایشگ محل برگزاری:  کالس

 

 هدف کلی درس :

 

 رئوس مطالب

  هفته اول

  هفته دوم

  هفته سوم

  هفته چهارم

  هفته پنجم

  هفته ششم

  هفته هفتم

  هفته هشتم 

  هفته نهم

  هفته دهم

  هفته یازدهم 

  هفته دوازدهم

  هفته سیزدهم

   هفته چهاردهم

  هفته پانزدهم

  هفته شانزدهم

 ر اختیار آموزش دانشکده و سایت  واحد قرار گیرد.صورت  تغییر مباحث  و  نحوه  تدریس  درس  در هر نیمسال الزم است  فرم مربوطه مجددا توسط استاد  محترم تکمیل و جهت  به روز رسانی ددر توجه: 

 نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

 منابع مطالعاتی:

1- 

2-  

 


