
دریافت پیام در سامانه مدیریت یادگیری 

.در کنارنام کاربر به رنگ قرمز تعداد پیام های دریافتی نمایش داده می شود-1
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:موارد زیر استشاملمنوی پیام دهي که 

(.شخص موردنظر را میتوانید در این قسمت جستجو کنید)باکس جستجو -2

(.این گزینه میتوانید مخاطبین موجود در لیست را مشاهده کنیدروی با کلیک بر )مخاطبین -3

(.گیردو همچنین پیامهای ارسالي کاربر در این قسمت قرار می... فضای شخصي برای ذخیره موقت یادداشتها و ) ستاره دار-4

(.دهي اعضای گروه در این قسمت نشان داده مي شودبا قرار دادن کاربران در گروه های پیام)گروه -5

(.اغلب پیام های جدید و پیامهای خوانده شده به صورت بایگاني در این قسمت نمایش داده میشود) خصوصی -6
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نمونه پیام 
دریافتي 

ارسال پیام در سامانه مدیریت یادگیری

: چنانچه مي خواهید به پیام دریافتي خود پاسخ دهید

. سپس در قسمت پایین صفحه مي توانید پاسخ خود را درج نمایید. پس از کلیک بر روی پیام دریافتي، متن پیام را مشاهده مي نمایید-1

.ارسال نماییدنماد            پیام خود را با کلیک بر روی -2
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.در سمت چپ تصویر کلیک نماییدشرکت کنندگان در صفحه درس بر روی قسمت حال برای انتخاب کاربران، -3

.در قسمت انتخاب این امکان را دارید که بر اساس یک کلید واژه، نام و نام خانوداگي شخص مورد نظر را جست و جو کنید-4

.(عالمت بزنید تا انتخاب شودکنار نام کاربر را کادر کوچک .)کاربر موردنظر خود را انتخاب نمایید-5

.را انتخاب نماییدپیام گزینه -6

.حال مي توانید متن مورد نظر را تایپ کرده و یا متن خود را کپي نمایید-7

.کلیک نماییدارسال پیام در انتها بر روی گزینه -8

5

4

7

8



1

2

4

3

ارسال پیام برای کل کاربران 

:  چنانچه بخواهید متني را برای کل کاربران ارسال نمایید

.با کلیک برروی عالمت مشخص شده تمام کاربران را انتخاب کنید-1

.را انتخاب نماییدارسال پیام  /اضافه کردنسپس در پایین صفحه در انتهای نام کاربران، کشویي کنار را کلیک نمایید و گزینه -2

.حال مي توانید متن مورد نظر را تایپ کرده و یا متن خود را کپي نمایید-3

.نماییدکلیک پیام ارسال در انتها بر روی گزینه -4


