
 

 

 فارابي دانشگاه تهران دانشکدگان يهای الکترونیک سامانه آموزش از و استفاده راهنمای ورود

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

 دار د. رمز عبورو ( / ادملي) ناس   كتا

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

: انيههدگههردد. راهنمههاي در افههت  ناسهه   كتهها را ا  رينهه    ههر در افههت    مههي پيامهه ، سههاماه 

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

اهدا ي    االس مجا ي  براي رات ،ارد د نك   ما  ناس   كتا و رمز عبور خود را ا جاد بعد ا  ا -3

ههاي مهورد   رافزا هيا  دار د ا  رين    ر براي در افت هر  افزار ادوبي ااهكت و    مرورگر هر ب  

     https://utec.ut.ac.ir/fa/page/9527 :استهيا  

بهار   را در بخه  آدرس  elearn.ut.ac.irآدرس  ،براي ورود ب  ساماه  مراز  ادگيري اركتروهيكي -4

 .روي ورود ب  سا ت الي  هما يد بر اردت ومرورگر خود وارد 

 

 

 

https://fman.ut.ac.ir/documents/84414938/103921185/12.pdf
https://fman.ut.ac.ir/documents/84414938/103921185/12.pdf
https://utec.ut.ac.ir/fa/page/9527
file:///C:/Users/QHS/Desktop/elearn.ut.ac.ir


 

)ها  ااربري همام  ناس   كتها    ود، ها  ااربري و رمز خود را بنو سيد اي ا  گگودت مي در صفح  -5

  ا ا ميل داهگهات رارام  ماست(.

پس ا  با   دم صهفح  او  سهاماه  ا  گو ه  بها ي      ،د  و بار وارد ساماه  مي چناهچ  براي اورين -6

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

 

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



 

 

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

 

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



 

 

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

 

 . دت را با  انيد در ا ن قسمت ب  ا ميل خود مراجع  و پيا  ارسا  -11



 

 

  دت الي  هما يد.  ارسا  رين در پيا  با   دت روي  -12

 

  ود.  يد رين ، ا ميل  ما در قسمت مگخصات فردي ثبت ميأبا ر -13



 

 
 سهرو س  وببعد 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 راهنمها موفهب به  ثبهت ا ميهل خهود        . ود   اصلي ساماه  هما   دادت ميدر صفح

فا هل و هدیو ي آمهو ی ا هن مرااهل را        http://bayan.ut.ac.ir/v/NDer3هگد د، ا  طر ب رينه   

 هاي خود را مگاهدت هما يد. را درس انيد الي  هاي من درسدر قسمت  انيد.رما ا 

 

 

 

 

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


 

 سهههاعت برگهههزاري اهههالس با هههد وارد سهههاماه  آمهههو ی  هههو د      رو  و بهههراي در افهههت   -15

(https://ems.ut.ac.ir)         ( را 3و در قسمت ريسهت اوهور و ايهاب، برهامه  هفتههي اسهتاد )گهزاری

يد ها  ااربري و رمز عبور بهراي همه    ان)دقت  استدر افت هما يد ا  در آم ساعت دقيب االس مگخص 

 .(سام استهاي داهگهات رارام  ك ساماه 

 .گرد د elearn.ut.ac.irبراي برگزاري االس وارد ساماه   -16

بر روي عنوام درس الي  انيد. پس ا  ورود به  صهفح  درس، بهر روي هها  درس و اهد درس اه         -17

 وجود دارد، الي  انيد.اناری عالمت آدم  

 

پيوسهتن به    بهر روي    هو د. در ا هن مراله    بعد ا  الي  بر روي االس مجا ي وارد صفح    ر مي -18

 .دانيالي   االس

 

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


 

 

 الي  انيد.  open in application  دت بر روي با در صفح   -91

 
 الي  انيد. open linkدر صفح  با   دت بر روي  -21

 
 

 

 

 

 



 

 

 اانوم وارد محيط ادوبي ااهكت  د د.  -17

 
خاه  و سا ر امكاهات، بعد ا  ورود ب  ساماه  بر روي  افزارهاي مورد هيا  هر براي دسترسي سر ع ب   -18

 الي  هما يد.

 
 .انيدالي  در رصو ر   ر  (1گز ن  )م وفوميكر آ كوم اردم صدا روي براي فعا  -21

بهر روي   سهسس  ؛را دوربين  ما فعها  گهردد   انيدالي   2 ن هيز بر روي گز ن براي فعا  اردم دوربي -21

start  sharing   انندگام هيز رصو ر  ما را دا ت  با ند. را  رات انيدالي 

 



 

 

در قسهمت   . بهراي ا هن اهار،   هاي خهود را بهبط بفرما يهد    االسب   اد دا ت  با يد ا  در هر جلس   -22

meeting، رويrecord meeting  رها   ها    براي ببط  ما با د با سيستم رپ :)هكت  مام الي  هما يد

 .( د ووصل  ب  ادوبي ااهكت اامسيورر

 

 .انيدالي   stop meeting، روي meetingبعد ا  رما   دم االس در قسمت  -23

 داهگهات رارام فارابي داهگكدگامهاي اركتروهيكي  مراز آمو ی

 


