
 

 

 فارابي دانشگاه تهران دانشکدگان -يراهنمای ورود به سامانه آموزش های الکترونیک

 هها  اهاربري  هيها  به   ه     ههاي داهگههات راهرام  هما     سهاماه  همه   ورود به    استاد گرامي، براي -1

 دار د. رمز عبورو ) ناس   كتا( 

ا  بعد ا  رعر ف  ما ب  عنهوام اسهتاد در    اد هو ت موقتبراي در افت  ناس   كتا،  ما ب      -2

مي گردد. راهنماي در افت  ناس   كتا را ا  لينه    هر    پيام ، روسط اار ناس داهگكدت سيستم

  : دانيدر افت 

 https://fman.ut.ac.ir/documents/84414938/103921185/12.pdf 

بهراي رات اههدا ي  ه  اه س      ،ا  ا نك   ما  ناس   كتا و رمز عبور خود را ا جهاد همود هد  بعد  -3

هيا  دار د ا  لين    ر بهراي در افهت ههر         هر  افزار ادوبي ااهكت و    مرورگرمجا ي ب  

 هاي مورد هيا  مي با د:رافزا

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101 

را در بخه  آدرس بهار    elearn.ut.ac.irبراي ورود ب  ساماه  مراز  ادگيري الكتروهيكي آدرس  -4

 .مرورگر خود وارد هما يد

 

)هها  اهاربري همهام  ناسه       خود را بنو سيددر صفح  اي ا  گگودت مي  ود، ها  ااربري و رمز  -5

  كتا  ا ا ميل داهگهات رارام  ما است(.

https://fman.ut.ac.ir/documents/84414938/103921185/12.pdf
https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101
https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101
file:///C:/Users/QHS/Desktop/elearn.ut.ac.ir


 

د پس ا  با   دم صفح  اول سهاماه  ا  گو ه  بها ي     چناهچ  براي اولين بار وارد ساماه  مي  و -6

 را با  انيد. مشخصات فردیصفح  روي ها  و ها  خاهوادگي، 

 

 

 الي  انيد. ویرایش مشخصات فردیروي  ،ب  منظور اص ح ا ميل خود -7

 

 ، ا ميل خود را وارد هما يد.آدرس پست الكتروهي در قسمت  -8

 



 

 

 الي  انيد.« ب  رو  رساهي مگخصات فردي»بعد ا  وارد اردم آدرس ا ميل خود روي عبارت  -9

 

 الي  انيد.« ادام »در رصو ر   ر روي الم   -11



 

 

 .مراجع  اردت و پيا  ارسال  دت را با  انيددر ا ن قسمت ب  ا ميل خود  -11

 

 ارسال  دت الي  هما يد. لين در پيا  با   دت روي  -12



 

 

 با را يد لين ، ا ميل  ما در قسمت مگخصات فردي ثبت مي  ود. -13

 
 وب سرو سبعد ا   دروس  ما   بار ا  ساماه  خارج  دت و بار د هر وارد  و د، بعد ا  ثبت ا ميل . 14

چناهچ  با استفادت ا  ا ن راهنما موفق به  ثبهت ا ميهل خهود      .  اصلي ساماه  هما   دادت مي  ود در صفح

فا ل و دئو ي آمو ش ا ن مراحل را رما ا  http://bayan.ut.ac.ir/v/NDer3هگد د، ا  طر ق لين  

 انيد.

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  (https://ems.ut.ac.ir)براي در افت ساعت برگزاري ا س با د وارد ساماه  آمهو ش  هو د    -15

( را در افت هما يد ا  در آم ساعت دقيق 3در قسمت ليست حضور و غياب ، برهام  هفتهي استاد )گزارش 

ز عبور براي هم  سا ت هاي داهگهات رارام  كي مي )دقت هما يد ها  ااربري و رم ا س مگخص مي با د

 با د.(

 گرد د و روي درس الي  هما يد. elearn.ut.ac.irبراي برگزاري ا س وارد ساماه   -16

 الي  هما يد. ا س مجا يدرس بر روي بعد ا  وارد  دم ب   -17

 

https://ems.ut.ac.ir/


 

اليه    پيوستن به  اه س  بعد ا  الي  بر روي ا س مجا ي وارد صفح    ر مي گرد د ا  بر روي  -18

 .دمي هما ي

 

 

 الي  هما يد.  open linkروي  ا  بر  ما با  مي گردد بعد ا  پيوستن ب  ا س، صفح  اي براي -19

 

 

 

 هما يد.الي  در رصو ر   ر  1براي فعال اردم صدا روي ميكروفن گز ن   -21

بهر روي   سهسس  را دوربين  ما فعهال گهردد   انيدالي    2 ن هيز بر روي گز ن براي فعال اردم دوربي -21

start  sharing .الي  هما يد را  رات انندگام هيز رصو ر  ما را دا ت  با ند 



 

 

 

 بههر روي ،meetingحتمهها دقههت هما يههد اهه س هههاي خههود را ،ههبط بفرما يههد، در قسههمت        -22

 record meeting  ب  ادوبهي   راپ  ا اامسيورربراي ،بط  ما با د با سيستم لپ :)هكت  مام الي  هما يد

 .(و با رلفن همرات امكام ،بط اردم وجود هدارد گرد دوصل  ااهكت

 

 الي  هما يد. stop meeting، بر روي meetingبعد ا  رما   دم ا س در قسمت  -23

 داهگهات رارام فارابي داهگكدگامهاي الكتروهيكي مراز آمو ش

 


