
 
 

 فارابی دانشگاه تهران دانشکدگان یهای الکترونیک سامانه آموزش و استفاده از راهنمای ورود

بار  آدرسرا در بخش  elearn.ut.ac.irآدرس برای ورود به سامانه مرکز یادگیری الکترونیکی  .1

 .کنیدکلیك  ورود به سايتبعد از وارد شدن به صفحه بر روی . نمایید مرورگر خود وارد

 
 / )نام کاربری همان شناسه یکتا شود، نام کاربری و رمز خود را بنویسید گشوده میکه ای  در صفحه .2

 یا ایمیل دانشگاه تهران شماست(. کدملی

 

باز شدن صفحه اول سامانه از گوشه باالی صفحه پس از  ،دیشو بار وارد سامانه می چنانچه برای اولین .3

 را باز کنید.  مشخصات فردیروی نام و نام خانوادگی، 
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 کلیك کنید. ويرايش مشخصات فردیروی  ،به منظور اصالح ایمیل خود .4

 
 .کنید، ایمیل خود را وارد آدرس پست الکترونیكدر قسمت  .5

 
 کلیك کنید.« روزرسانی مشخصات فردی به»روی عبارت  ،بعد از وارد کردن آدرس ایمیل خود .6



 
 کلیك کنید.« ادامه»در تصویر زیر روی کلمه  .7

 
)چنانچه ایمیل خود را با دقت وارد  در این قسمت به ایمیل خود مراجعه و پیام ارسال شده را باز کنید .8

 .را انجام دهید( 8تا  4بار دیگر مراحل  ،یید برای شما ارسال نشده استأاید و پیام ت دهکر

 
 شده کلیك نمایید. ارسال لینكدر پیام باز شده روی  .9



 
 شود. یید لینك، ایمیل شما در قسمت مشخصات فردی ثبت میأبا ت .11

 
 
انتخاب یید نهایی أبعد از ت دروس شما .یك بار از سامانه خارج شده و بار دیگر وارد شوید ،بعد از ثبت ایمیل. 11

)در اولین ترم ورود دانشجویان، انتخاب  خواهد شده اصلی سامانه نمایش داده در صفح واحد از سوی آموزش

چنانچه با  شود و نیازی به پیگیری از سوی دانشجو نیست(. واحد به صورت گروهی توسط کارشناسان انجام می

فایل  http://bayan.ut.ac.ir/v/NDer3لینك  استفاده از این راهنما موفق به ثبت ایمیل خود نشدید، از طریق

 ویی آموزش این مراحل را تماشا کنید. یوید

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


 
ساعت برنامه درسی انتخاب روز و برای ورود به درس برای شرکت در کالس زنده، ابتدا باید طبق . 12

 شوید.  ایلرن سامانهوارد سامانه آموزش  واحد شده در

بر روی نام درس و کد درس که کنارش درس،  صفحهپس از ورود به  د.کنیدرس کلیك عنوان بر روی . 13

 د.کنیکلیك  ،وجود دارد  عالمت آدمك

 
ادوبی کانکت را از سایت  قبل از این کار حتماً)کنید کلیك  پیوستن به کالسبر روی  .14

https://utec.ut.ac.ir/fa/page/9527  بار اجرا کنید تا وقتی صفحه آدرس ظاهر گردد دانلود و یك). 

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


 
 .کنیدکلیك   open in application شده بر روی بازدر صفحه  .51

 
 .کنیدکلیك  open linkدر صفحه باز شده بر روی  .16

 



 وارد محیط ادوبی کانکت شدید. اکنون  .17

 
خانه بعد از ورود به سامانه بر روی  ،و سایر امکانات افزارهای مورد نیاز نرمبرای دسترسی سریع به  .18

 کلیك نمایید.

 
 دانشگاه تهران فارابیدانشکدگان الکترونیکی های  مرکز آموزش


