
 راهنمای ورود به سامانه آموزش های الکترونیک پردیس فارابی دانشگاه تهران

آدرس بنر را در بخش  elearn.ut.ac.irآدرس برای ورود به سااانهنمه هریا گندی ری ارونروم و   -1

 اسنفنده از سنهنمه از هروریر هوزگال فنگر فنیس    اسنفنده ممنگ د(.هروریر خود وارد ممنگ د)برای 

یشوده ه  شود، منم ینربری و رها خود را بنوگس د.)منم ینربری همنن شننسه گونن یه در صفحه ای  -2

 گن اگم ل دامشگنه تهران شمن است(.

بنز شدن صفحه اول سنهنمه از یوشه بنالی صفحه چننمچه برای اور ن بنر وارد سانهنمه ه  شاود  س از    -3

 را بنز ین د.  مشخصات فردیروی منم و منم خنموادی ، 
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 یل ک ین د. ویرایش مشخصات فردیروی  ،به هنظور اصالح اگم ل خود -4

 

 

 ، اگم ل خود را وارد ممنگ د.آدرس  ست ارونروم کدر قسمت  -5

 

 

 

 



 یل ک ین د.« به روز رسنم  هشخصنت فردی»بعد از وارد یردن آدرس اگم ل خود روی عبنرت  -6

 

 

 یل ک ین د.« اداهه»در تصوگر زگر روی یلمه  -7

 

 

 

 



)چننمچه اگم ل خود را بن دقت   نم ارسنل شده را بنز ین ددر اگن قسمت به اگم ل خود هراجعه یرده و  -8

 .را امجنم ده د( 8تن  4ر هراحل بنر دگگ ،برای شمن ارسنل مشده است گ دأوارد مموده اگد و   نم ت

 

 

 ارسنل شده یل ک ممنگ د. ر نکدر   نم بنز شده روی  -9

 

 

 



 بن تنگ د ر نک، اگم ل شمن در قسمت هشخصنت فردی ثبت ه  شود. -11

 
بعد از تنگ د مهنگ  امنخنب  دروس شمنگک بنر از سنهنمه خنرج شده و بنر دگگر وارد شوگد، بعد از ثبت اگم ل . 11

ه اصل  سنهنمه ممنگش داده ه  شود )در اور ن ترم ورود دامشجوگنن، امنخنب واحد به در صفح از سوی آهوزشواحد 

نده از چننمچه بن اسنف صورت یروه  توسط ینرشننسنن امجنم ه  شود و م نزی به   گ ری از سوی دامشجو م ست(.

فنگل وگدئوگ   http://bayan.ut.ac.ir/v/NDer3اگن راهنمن هوفق به ثبت اگم ل خود مشدگد، از طرگق ر نک 

 . آهوزش اگن هراحل را تمنشن ین د

  

 دامشگنه تهران ارونروم و   ردگس فنراب هریا آهوزش هنی 

http://bayan.ut.ac.ir/v/NDer3

