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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱  دا

  يآموزش الكترونيك سامانهبه ورود  نحوه-١

  شويد.وارد   elearn.ut.ac.ir آدرس  از ابتدا يآموزش الكترونيك سامانهجهت ورود به 

وارد صفحه  ورا انتخاب نماييد  "ورود با نام كاربري دانشگاه تهران"در صفحه باز شده مطابق شكل زير گزينه 

  احراز هويت دانشگاه تهران شويد.

 

يادگيري  وارد سامانهدر صفحه احراز هويت دانشگاه نام كاربري(ايميل) و رمز عبور خود را وارد نموده و 
  شويد. الكترونيكي

  درسبه  دسترسي -٢

  كليك نماييد. ميز كار در منوي باالي صفحه بر روي گزينه سامانهپس از ورود به 

  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲  دا

 

  

كه از دو قسمت يكي در منوي سمت  با ورود به اين قسمت صفحه اي مانند صفحه ي زير مشاهده مي كنيد.
  .به درس هاي خود دسترسي خواهيد داشتدر مركز صفحه راست و 

  

  
  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۳  دا

با كليك بر روي نام درس وارد صفحه مربوط به هر درس مي شويم. (الزم به ذكر است  "درس ها"در قسمت 
  استفاده نماييم) خانهدر هر مرحله جهت بازگشت به صفحه قبلي مي توانيم از منوي باال و دكمه 

نظر خود، وارد صفحه ي اصلي درس شده و به قسمت هاي اصلي آن كه شامل  با كليك بر روي نام درس مورد
) است، دسترسي پيدا خواهيد تاالر اعالنات، پرسش و پاسخ درسي(كالس آنالين، فايل و محتواي الكترونيكي، 

  كرد.
  

  
  
 
  
  
 

 

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

براي مشاهده 

ي اعضاي 

 كالس روي 

شركت  قسمت

 كنندگان

 كليك كنيد.

آمار، كه با فصل اول بخش اول مربوط به درس  فايل

كليك بر روي آن مي توانيد  وارد صفحه ي آن 

  شده و محتواي داخل آن را مشاهده كنيد.(فيلم)



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۴  دا

 
  

  دانشجويان انجام خواهد گرفت.فايل ها و اطالع رساني هاي آموزش دانشكده به كليه  "عمومي"در قسمت 

، كه اجازه ورود اطالعات در آن فقط با استاد است و اخبار مربوط به "تاالر اعالنات"در قسمت  -١
  .درس از اين قسمت براي دانشجويان ارسال ميگردد

  

  
  

 

كه دانشجويان نيز به آن دسترسي داشته و مي توانند با زدن  "پرسش و پاسخ درسي"در قسمت  -٢

يك بحث را آغاز كرده و ساير دانشجويان با زدن گزينه ي  "شروع يك مباحثه ي جديد"گزينه ي 

 كنند.مي در آن مباحثه شركت  "ارسال پاسخ"

در اين قسمت تمام مباحثي كه به تازگي ايجاد شده 

 اند قابل مشاهده است. ( دسترسي سريع )



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۵  دا

  
  

  
  
  

  
  
  

  خبر شما ارسال ميگردد و در تاالر قابل مشاهده خواهد بود. "طرح در تاالر"كليد با زدن 
  سپس با كليك كردن بر روي نام خبر، آن را باز كنيد و براي آن پاسخ بفرستيد.

  

ضميمه ي  نيزميتوانيد ي فايل 

 خبر خود كنيد.

تايپ كردن كلمات كليدي، خبر خود را با 

  متمايز كنيد. (كاربرد هشتگ)



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۶  دا

  
 "تحويل تكليف"، روي نام تمرين كليك كرده با زدن گزينه ي "تمرين و پروژه هاي درسي"در قسمت 

انتخاب  كرده و فايل پاسخ خود را كليك كرده  و    Browseپنجره جديدي باز مي شود . بر روي  
  و ... )  PDFروي سامانه بارگزاري كنيد.(فايل سپس 

(همانطور كه در تصوير زير مشخص شده) مي  عالمت فايل، با كليك كردن روي تحويل فايلو در قسمت 
            توانيد فايل مورد نظرتان را از سيستم فراخواني كرده و آپلود نماييد.

 
 



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۷  دا

 
 
 
 
 
  
  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۸  دا

  

  

  كيك كنيد. "ذخيره تغييرات"در انتها روي گزينه ي 
شده رها (الزم به ذكر است براي ارسال فايل ، مي توانيد فايل خود را كشيده و در قسمت مشخص 

  )drag and dropكنيد.(



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۹  دا

زم ال اقدام نماييد. "ويرايش تحويل من"در صورتي كه مايل بوديد فايل ارسالي را تغيير دهيد، از طريق گزينه 
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.
  اد داشته باشيد هميشه نسخه نهايي در سامانه جايگزين نسخه قبلي مي شود.به ي

  
  
  

  
  
 
 
  
  
 
  
  
  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۰  دا

 )كالس آنالينجلسات الكترونيكي (شركت درنحوه -٣

دانشجو و استاد با هماهنگي قبلي ، در روز و ساعت مشخص، مي توانند جلسات خود را به صورت ويدئو 
در قسمت  براي شركت در اين نوع كالس پس از ورود به صفحه درسبرگزار نمايند.  (كالس آنالين)كنفرانس

  كالس آنالين لينك كالس با آيكن مشخص شده در زير قرار دارد. 

  

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

اين لينك تنها در روز و ساعت كالس شما فعال است  الزم به ذكر وارد محيط كالس آنالين شويد. "كالس
  خواهد بود.

  براي باز شدن صفحه ي كالس دانلود دو نرم افزار ضروري است: نكته:

Adobe flash player 

Addin 

  كه در بخش نرم افزار هاي مورد نياز مي توانيد آن ها را دانلود نماييد.

  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۱  دا

  

  

جلسات ضبط شده ي قبلي پس از گذشت بيست و چهار ساعت  همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد
  قابل دانلود مي باشد.

  "سامانه آموزش الكترونيكي"پ.ن: يادآوري چند نكته در صفحه ي ابتدايي (خانه) يا قسمت 

 

 

  



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۲  دا

  پيامها  -١

يك سيستم ارتباط متني بين استاد و دانشجو، دانشجو با ساير همكالسي هاي خود مي باشد كه 
كاربران سيستم اين امكان را مي دهد كه در   عمل مي كند و به  emailهمانند يك سيستم  

محيط سامانه آموزش هاي الكترونيكي به طور اختصاصي با ساير كاربران(دانشجو ، استاد، دستيار، 
  ناسان و ......) مكاتبه داشته باشند.كارش

  ارسال پيام  ١-١

به قسمت پيام ، كليك بر روي پاكت نامه كنار نام هر فرد آنالين در ليست كاربران حاضر با جهت ارسال پيام 
  پيام خود را نوشته و ارسال كنيد.ها رفته و 

  

  

  

  

  

 

  

  چك كردن پيام  ١-٢

در بالك پيامها اسم شخص به همراه يك پاكت نامه   در صورتي كه پيامي براي شما ارسال شده باشد
در پايين سامانه  Pop upهمچنين به صورت يك پيغام . در مقابل آن براي شما نمايان مي شود

  بعد از ورود به صفحه سامانه به شما نشان داده خواهد شد. (شكل زير)

 دادنگزينه ي ارسال پيام براي پاسخ 

بخش جستجو 

 ميان مخاطبين



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

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۳  دا

  
 
  
  

مقابل اسم شخص، (مطابق شكل) متن پيام قابل مشاهده مي باشد در قسمت  پاكت نامهبا انتخاب عالمت 
ارسال پيام را )، پاسخ شخص را تايپ كرده و message( جعبه نمايش داده شده در قسمت پيام باز شده

  كليك كنيد.

  نرم افزارهاي مورد نياز- ٢

پس از ورود به سامانه آموزش الكترونيكي الزم است نرم افزارهاي مورد نياز جهت كار با سيستم آموزش 
طبق تصوير زير وارد صفحه،باالي  چپا نصب گردد. بدين منظور در سمت الكترونيكي بر روي رايانه شم

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

Flash Player  
Addin 

  
  

  موفق باشيد


