راهنمای ساختن درس در پنل دبیران
گام ( 1اضافه کردن دبیر) :قبل از ساختن درس  ،می بایست یک دبیر ایجاد کنید .از منوی سمت چپ ،
وارد قسمت دبیران شوید و روی اضافه کردن دبیر کلیک نمایید.

مشخصات خود را وارد نمایید.این مشخصات به کاربران نمایش داده می شود.

گام  ( 2اضافه کردن درس)  :از منوی سمت چپ به قسمت درس ها بروید و برای ساختن درس روی گزینه
"اضافه کردن درس" کلیک کنید

در صفحه ای که باز میشود مشخصات درس را وارد و روی دکمه "ذخیره کردن" کلیک کنید

تذکر  : 1عکس درس یک تصویر با ابعاد ( 055 * 055افقی) باشد .جذابیت تصویری که توسط شما انتخاب می
شود در دیده شدن درس تاثیر دارد.
تذکر  : 2نوع درس یکی از  0حالت زیر می باشد :

آموزش خط به خط  :اگر درس بصورت مجموعه ای از فیلم ها باشد که تمام نکات و مطالب از  5تا  155تدریس شده است و همانند
کالس درس مدارس است  ،این عنوان را برای درس خود انتخاب کنید .این درس ها برای یادگیری در طول سال تحصیلی مناسب
هستند
آموزش کپسولی  :اگر درس بصورت مجموعه ای از فیلم ها باشد که بعد از یک درسنامه کوتاه  ،مهمترین سواالت آن بخش حل
شده است ،این عنوان را برای درس خود انتخاب کنید .این درس ها برای مرور و جمع بندی شب های امتحان مناسب هستند
بانک سوال حل شده  :اگر درس بصورت مجموعه ای از فیلم ها باشد که فقط به حل مسائل گوناگون می پردازد و جلسات آموزش
و درسنامه بصورت مجزا ندارد  ،این عنوان را برای درس خود انتخاب کنید .این درس ها برای تمرین و افزایش تسلط مناسب هستند.
کنکور  :اگر درس بصورت مجموعه ای از فیلم ها باشد که منطبق بر یک کتاب درسی خاص نباشد و همچنین متعلق به پایه خاصی
نیست و مباحث مناسب کنکور است این عنوان را برایش انتخاب کنید.
جزوه  :اگر درس بصورت مجموعه ای از فایل های  PDFباشد  ،این عنوان را برایش انتخاب کنید

تذکر  : 0درس ساخته شده به این شکل به کاربر نمایش داده می شود

تذکر  : 4درس ساخته شده به صفحه ی اول پنل شما اضافه شده و میتوانید برای ویرایش مشخصات درس از
دکمه ی "ویرایش" در ستون "ویرایش جزییات" استفاده کنید

گام ( 3اضافه کردن فصل)  :بعد از ساختن درس  ،بصورت خودکار به صفحه ساخت فصل ها  ،انتقال داده
می شوید .با کلیک کردن روی "اضافه کردن فصل" میتوانید فصل اول درس خود را بسازید.

مشخصات فصل (نام و قیمت) را وارد نموده و روی ذخیره کردن کلیک کنید.

تذکر  :چون در حال حاضر پرداخت کاربران از طریق کافه بازار صورت می گیرد  ،قسمتی از وجه دریافتی از
کاربر ،بصورت کارمزد به کافه بازار می رسد.

گام ( 4اضافه کردن جلسه)  :بعد از ساختن فصل  ،بصورت خودکار  ،به صفحه ساختن جلسات انتقال داده
می شوید.
در صفحه ای که باز میشود روی "اضافه کردن جلسه" کلیک کنید.

اسم جلسه را وارد کنید .با توجه به نوع محتوا ( فیلم  ،صدا و  ) PDFفایل مورد نظر را آپلود کنید.

تذکر : 1اگر ویدیو را از قبل در سایت تخته سفید آپلود کرده باشید  ،می توانید عدد آخر لینک ویدیو را در
قسمت لینک تخته سفید کپی کنید
تذکر  : 2اگر جلسه رایگان است  ،حتما تیک داخل مربع را بزنید  ،در غیراینصورت  ،کاربر دسترسی به این
جلسه نخواهد داشت.
تذکر  :برای ساخت جلسات دیگر  ،گام  4را مجدد تکرار کنید.

گام  ( 5ساخت بقیه فصل ها)  :پس از اضافه کردن تمام جلسات  ،با کلیک کردن بر روی فصل  ،به لیست
فصل ها بروید و فصل های بعدی را نیز اضافه کنید .

گام  ( 6درخواست انتشار)  :پس از ساختن تمام فصل ها و جلسات مربوط به آنها  ،از منوی سمت چپ به
قسمت درس ها بروید و روی دکمه درخواست انتشار  ،کلیک کنید  .با این کار ،درس ساخته شده شما  ،برای
واحد آموزش نیمکت ارسال می شود که طی  15روز کاری بازبینی می شود و درصورت تایید روی نیمکت
منتشر می شود.

سایت نیمکت www.nimkateman.com
پنل دبیران www.nimkateman.com/teachers
کانال تلگرام دبیرانwww.telegram.me/nimkat_teachers
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