راهنماي استفاده از سامانه آموزش
الكترونيكي -ويژه دانشجويان دوره هاي
حضوري
http://elearn.ut.ac.ir

مركز يادگيري الكترونيكي دانشگاه تهران
واحد توليد محتوا و دوره هاي تلفيقي
سال تحصيلي ١٣٩٨ - ١٣٩٩

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه دا ویان دوره ی وری
-١نحوه ورود ﺑه سامانه آموزش الكترونيكي
جهت ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي ابتدا از آدرس  elearn.ut.ac.irوارد شويد.
در صفحه بﺎز شده ﻣطﺎبق شكل زير گزينه "ورود بﺎ ﻧﺎم كﺎربري داﻧشگﺎه تهران" را اﻧتخﺎب ﻧمﺎييد و وارد صفحه
احراز هويت داﻧشگﺎه تهران شويد.

در صفحه احراز هويت داﻧشگﺎه ﻧﺎم كﺎربري)ايميل( و رﻣز عبور خود را وارد ﻧموده و وارد ﺳﺎﻣﺎﻧه يﺎدگيري
الكتروﻧيكي شويد.
 -٢دسترسي ﺑه درس
پس از ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه در ﻣنوي بﺎﻻي صفحه بر روي گزينه ﻣيز كﺎر كليك ﻧمﺎييد.
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بﺎ ورود به اين قسمت صفحه اي ﻣﺎﻧند صفحه ي زير ﻣشﺎهده ﻣي كنيد .كه از دو قسمت يكي در ﻣنوي ﺳمت
راﺳت و در ﻣركز صفحه به درس هﺎي خود دﺳترﺳي خواهيد داشت.
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در قسمت "درس هﺎ" بﺎ كليك بر روي ﻧﺎم درس وارد صفحه ﻣربوط به هر درس ﻣي شويم) .ﻻزم به ذكر اﺳت
در هر ﻣرحله جهت بﺎزگشت به صفحه قبلي ﻣي تواﻧيم از ﻣنوي بﺎﻻ و دكمه خﺎﻧه اﺳتفﺎده ﻧمﺎييم(
بﺎ كليك بر روي ﻧﺎم درس ﻣورد ﻧظر خود ،وارد صفحه ي اصلي درس شده و به قسمت هﺎي اصلي آن كه شﺎﻣل
)كﻼس آﻧﻼين ،فﺎيل و ﻣحتواي الكتروﻧيكي ،تﺎﻻر اعﻼﻧﺎت ،پرﺳش و پﺎﺳخ درﺳي( اﺳت ،دﺳترﺳي پيدا خواهيد
كرد.

ﺑراي مشاهده
ي اعضاي
كﻼس روي
ﻗﺴمﺖ شركﺖ
كنندگان
كليك كنيد.

ﺑا كليك ﺑر روي فايل مورد نظر آن را دانلود كنيد.

فايل فصل اول ﺑخش اول مرﺑوط ﺑه درس آمار ،كه ﺑا
كليك ﺑر روي آن مي توانيد وارد صفحه ي آن
شده و محتواي داخل آن را مشاهده كنيد).فيلم(
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در اين ﻗﺴمﺖ تمام مباحثي كه ﺑه تازگي ايجاد شده
اند ﻗاﺑل مشاهده اسﺖ ) .دسترسي سريع (

در قسمت "عموﻣي" فﺎيل هﺎ و اطﻼع رﺳﺎﻧي هﺎي آﻣوزش داﻧشكده به كليه داﻧشجويﺎن اﻧجﺎم خواهد گرفت.
 -١در قسمت "تﺎﻻر اعﻼﻧﺎت" ،كه اجﺎزه ورود اطﻼعﺎت در آن فقط بﺎ اﺳتﺎد اﺳت و اخبﺎر ﻣربوط به
درس از اين قسمت براي داﻧشجويﺎن ارﺳﺎل ﻣيگردد.

 -٢در قسمت "پرﺳش و پﺎﺳخ درﺳي" كه داﻧشجويﺎن ﻧيز به آن دﺳترﺳي داشته و ﻣي تواﻧند بﺎ زدن
گزينه ي "شروع يك ﻣبﺎحثه ي جديد" يك بحث را آغﺎز كرده و ﺳﺎير داﻧشجويﺎن بﺎ زدن گزينه ي
"ارﺳﺎل پﺎﺳخ" در آن ﻣبﺎحثه شركت ﻣي كنند.
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ميتوانيد ي فايل نيز ضميمه ي
خبر خود كنيد.

ﺑا تايپ كردن كلمات كليدي ،خبر خود را
متمايز كنيد) .كارﺑرد هشتگ(

بﺎ زدن كليد "طرح در تﺎﻻر" خبر شمﺎ ارﺳﺎل ﻣيگردد و در تﺎﻻر قﺎبل ﻣشﺎهده خواهد بود.
ﺳپس بﺎ كليك كردن بر روي ﻧﺎم خبر ،آن را بﺎز كنيد و براي آن پﺎﺳخ بفرﺳتيد.
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در قسمت "تمرين و پروژه هﺎي درﺳي" ،روي ﻧﺎم تمرين كليك كرده بﺎ زدن گزينه ي "تحويل تكليف"

پنجره جديدي بﺎز ﻣي شود  .بر روي  Browseكليك كرده و فﺎيل پﺎﺳخ خود را اﻧتخﺎب كرده و
ﺳپس روي ﺳﺎﻣﺎﻧه بﺎرگزاري كنيد).فﺎيل  PDFو ( ...
و در قسمت تحويل فﺎيل ،بﺎ كليك كردن روي عﻼﻣت فﺎيل )همﺎﻧطور كه در تصوير زير ﻣشخص شده( ﻣي
تواﻧيد فﺎيل ﻣورد ﻧظرتﺎن را از ﺳيستم فراخواﻧي كرده و آپلود ﻧمﺎييد.
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در اﻧتهﺎ روي گزينه ي "ذخيره تغييرات" كيك كنيد.
)ﻻزم به ذكر اﺳت براي ارﺳﺎل فﺎيل  ،ﻣي تواﻧيد فﺎيل خود را كشيده و در قسمت ﻣشخص شده رهﺎ
كنيد(drag and drop).
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در صورتي كه ﻣﺎيل بوديد فﺎيل ارﺳﺎلي را تغيير دهيد ،از طريق گزينه "ويرايش تحويل ﻣن" اقدام ﻧمﺎييد .ﻻزم
به ذكر اﺳت اين گزينه تﺎ قبل از فرا رﺳيدن ﻣهلت تحويل تمرين فعﺎل ﻣي بﺎشد و شمﺎ ﻣي تواﻧيد چندين بﺎر
فﺎيل خود را تغيير دهيد.
به يﺎد داشته بﺎشيد هميشه ﻧسخه ﻧهﺎيي در ﺳﺎﻣﺎﻧه جﺎيگزين ﻧسخه قبلي ﻣي شود.
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-٣نحوه شركﺖ درجلﺴات الكترونيكي )كﻼس آنﻼين(
داﻧشجو و اﺳتﺎد بﺎ همﺎهنگي قبلي  ،در روز و ﺳﺎعت ﻣشخص ،ﻣي تواﻧند جلسﺎت خود را به صورت ويدئو
كنفراﻧس)كﻼس آﻧﻼين( برگزار ﻧمﺎيند .براي شركت در اين ﻧوع كﻼس پس از ورود به صفحه درس در قسمت
كﻼس آﻧﻼين لينك كﻼس بﺎ آيكن ﻣشخص شده در زير قرار دارد.

بر روي لينك كليك ﻧموده و وارد صفحه جديدي ﻣﺎﻧند صفحه زير ﻣي شويد .بﺎ كليك بر روي لينك "ورود به

كﻼس" وارد ﻣحيط كﻼس آﻧﻼين شويد .ﻻزم به ذكر اﺳت اين لينك تنهﺎ در روز و ﺳﺎعت كﻼس شمﺎ فعﺎل
خواهد بود.
ﻧكته :براي بﺎز شدن صفحه ي كﻼس داﻧلود دو ﻧرم افزار ضروري اﺳت:
Adobe flash player
Addin
كه در بخش ﻧرم افزار هﺎي ﻣورد ﻧيﺎز ﻣي تواﻧيد آن هﺎ را داﻧلود ﻧمﺎييد.

وا د و ید وا و دوره ی

ت

ی

یاد ری ال رو ی ی دا ش گاه ان

۱۰

را مای ا فاده از ساما آ وزش ال رو ی ی -و ه دا ویان دوره ی وری

همﺎﻧطور كه در تصوير بﺎﻻ ﻣشﺎهده ﻣي كنيد جلسﺎت ضبط شده ي قبلي پس از گذشت بيست و چهﺎر ﺳﺎعت
قﺎبل داﻧلود ﻣي بﺎشد.
پ.ن :يﺎدآوري چند ﻧكته در صفحه ي ابتدايي )خﺎﻧه( يﺎ قسمت "ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي"
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 -١پيامها
يك ﺳيستم ارتبﺎط ﻣتني بين اﺳتﺎد و داﻧشجو ،داﻧشجو بﺎ ﺳﺎير همكﻼﺳي هﺎي خود ﻣي بﺎشد كه
همﺎﻧند يك ﺳيستم  emailعمل ﻣي كند و به كﺎربران ﺳيستم اين اﻣكﺎن را ﻣي دهد كه در
ﻣحيط ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش هﺎي الكتروﻧيكي به طور اختصﺎصي بﺎ ﺳﺎير كﺎربران)داﻧشجو  ،اﺳتﺎد ،دﺳتيﺎر،
كﺎرشنﺎﺳﺎن و  (......ﻣكﺎتبه داشته بﺎشند.
 ١-١ارسال پيام
جهت ارﺳﺎل پيﺎم بﺎ كليك ﺑر روي پاكﺖ نامه كنار نام هر فرد آنﻼين در ليﺴﺖ كارﺑران حاضر  ،به قسمت پيﺎم
هﺎ رفته و پيﺎم خود را ﻧوشته و ارﺳﺎل كنيد.

ﺑخش جﺴتجو
ميان مخاطبين

 ٢-١چك كردن پيام
در صورتي كه پيﺎﻣي براي شمﺎ ارﺳﺎل شده بﺎشد در بﻼك پيﺎﻣهﺎ اﺳم شخص به همراه يك پﺎكت ﻧﺎﻣه
در ﻣقﺎبل آن براي شمﺎ ﻧمﺎيﺎن ﻣي شود .همچنين به صورت يك پيغﺎم  Pop upدر پﺎيين ﺳﺎﻣﺎﻧه
بعد از ورود به صفحه ﺳﺎﻣﺎﻧه به شمﺎ ﻧشﺎن داده خواهد شد) .شكل زير(
گزينهت ي ارسال پيام ﺑراي پاسخ دادن
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بﺎ اﻧتخﺎب عﻼﻣت پاكﺖ نامه ﻣقﺎبل اﺳم شخص) ،ﻣطﺎبق شكل( ﻣتن پيﺎم قﺎبل ﻣشﺎهده ﻣي بﺎشد در قسمت
جعبه ﻧمﺎيش داده شده در قسمت پيﺎم بﺎز شده ) ،(messageپﺎﺳخ شخص را تﺎيپ كرده و ارﺳﺎل پيﺎم را
كليك كنيد.
- ٢نرم افزارهاي مورد نياز
پس از ورود به ﺳﺎﻣﺎﻧه آﻣوزش الكتروﻧيكي ﻻزم اﺳت ﻧرم افزارهﺎي ﻣورد ﻧيﺎز جهت كﺎر بﺎ ﺳيستم آﻣوزش
الكتروﻧيكي بر روي رايﺎﻧه شمﺎ ﻧصب گردد .بدين ﻣنظور در ﺳمت چپ بﺎﻻي صفحه،طبق تصوير زير وارد

"پورتﺎل ﻣركز" شده و از پوشه ﻧرم افزارهﺎي ﻣورد ﻧيﺎز ﻧرم افزار هﺎي زير را حتمﺎ ﻧصب يﺎ بروز رﺳﺎﻧي ﻧمﺎئيد.
Firefox
Flash Player
Addin

موفق ﺑاشيد
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