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ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  آموزش الكترونيكي سامانهنحوه ورود به  -١

 . وارد شويد  ut.ac.irelearn.آدرس   بهابتدا  يآموزش الكترونيك سامانهجهت ورود به 

  كليك كنيد. "ورود با نام كاربري دانشگاه تهران" لينك پس از مشاهده صفحه زير، بر رويسپس 

  

با كليك بر روي اين گزينه وارد صفحه احراز دانشگاه تهران مي شويد و با اكانت دانشگاه تهران خود (ايميل  

 دانشگاه) مي توانيد وارد سامانه يادگيري الكترونيكي شويد.

  كليك نماييد.ميزكار  در منوي باالي صفحه بر روي گزينه پس از ورود به سامانه

 

  
  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

  
  

 با ورود به اين قسمت صفحه اي مانند صفحه ي زير مشاهده مي كنيد

 
  

  

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  :ورود به درس-٢

  دسترسي داريد. "درس هاي من"در مركز صفحه به 
با كليك بر روي نام درس وارد صفحه مربوط به هر درس مي شويم. (الزم به ذكر  "درس هاي من"در قسمت 

  استفاده نماييم) خانهاست در هر مرحله جهت بازگشت به صفحه قبلي مي توانيم از منوي باال و دكمه 
با كليك بر روي نام درس موردنظر خود، وارد صفحه ي اصلي درس شده و به قسمت هاي اصلي آن كه شامل 

) است، دسترسي پيدا خواهيد تاالر اعالنات، پرسش و پاسخ درسيكالس آنالين، فايل و محتواي الكترونيكي، (
  كرد.

مطابق شكل زير جهت دسترسي به اسامي دانشجويان مي توانيد بر روي لينك شركت كنندگان كليك نماييد. 

  نماييد. انتخابشروع ويرايش براي اعمال هر تغيير در درس بر روي دكمه همچنين 



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

 قرار دادن محتوا :-٣

قسمت محتوا جهت قرار دادن منابع درسي در سامانه و دسترسي آسان دانشجويان در هر زمان و 

مكان به آن منابع آموزشي تعبيه شده است. استاد مي تواند فايل هاي كمك درسي را از اين طريق 

با كليك بر روي دكمه شروع ويرايش در قسمت   در اختيار دانشجويان قرار دهد. جهت استفاده از آن،

چپ باالي صفحه به مد ويرايش مي رويم. پس از ظاهر شدن دكمه هاي ويرايشگر در مد ويرايش در 

پنجره  اضافه كردن يك فعاليت يا منبعبخش فايل و محتواي الكترونيكي با كليك كردن دكمه  

  جديدي نمايان خواهد شد.

  

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

را انتخاب مي كنيم و پس از فعال شدن گزينه  فايلگزينه  منابعدر صفحه نمايان شده، از قسمت 
  .آن را كليك مي كنيم اضافه كردن

  

  

براي قرار دادن يك .١

فايل ، گزينه ي فايل را 

انتخاب مي كنيم و براي 

قرار دادن چندين فايل 

در يك پوشه ي 

مخصوص گزينه ي 

پوشه را انتخاب مي 

 كنيم.

پس از انتخاب منبع مورد نظر گزينه ي  .٢

را مي زنيم تا صفحه ي اضافه كردن 

 جديدي براي قرار دادن فايل باز شود.



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

، يك عنوان (براي نمايش به دانشجو) انتخاب كرده كه دانشجو فايل را نامدر صفحه نمايان شده، در قسمت 
اضافه  توصيفتوضيح بيشتري دارد در قسمت تحت اين نام در محيط درس خواهد ديد. اگر محتوا نياز به 

  كنيد.
  

  
  
  
  
  
  

 يا با كليك كردن بر روي عالمت زير ؛ از طريق پنجره ي جديدي كه باز مي شود با زدن گزينه 

Browse   ذخيره "و انتخاب فايل خود، فايل را در سامانه آپلود كرده و در نهايت از انتهاي صفحه گزينه ي
  را بزنيد. "ي تغييرات

  
  

براي نمايش 

دادن توصيف 

نوشته شده در 

صفحه ي 

درس، اين 

قسمت را 

 عالمت بزنيد.

مي توانيد فايل خود را كشيده و در قسمت انتخاب فايل، 
 drag andدر قسمت مشخص شده رها كنيد.(

drop( 
 



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  
  

  
  

ل در ليست محتوا اضافه خواهد شد. در بخش ظاهر نيز در فاي "قراردادن اين فايل روي سايت"پس از انتخاب 

 ذخيره و بازگشت به درسرا كليك مي نماييم و درنهايت دكمه  اجبار به دريافت فايلقسمت نمايش گزينه 

  را مي زنيم.



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

  همانطور كه مشاهده مي كنيم فايل به قسمت محتوا اضافه شد. 

 دكمه ويرايش  

  :قسمت يا فايل موارد زير الزم به ذكر است در خصوص دكمه ويرايش در جلوي هر

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

  كليد ويرايش عنوان: شكل مداد،جهت تغيير يا ويرايش عنوان موجود

  كليد پيكر بندي: جهت بازنگري در پيكربندي اصلي فايل

  كليدهاي انتقال به چپ و راست: جهت تنظيم اولويت فايل با ايجاد تو رفتگي 

اد مايل نيست دانشجو تماميي محتواي را به يكباره مشاهده كند مي كليد پنهان كردن: در صورتي كه است

تواند از اين دكمه استفاده نمايد. در حقيقت با فعال نمودن( چشم باز تبديل به چشم بسته مي شود) اين 

  دكمه محتوا بر روي سايت قرار دارد اما از ديد دانشجو تا زمان صالحديد استاد پنهان است.

همانطور كه از شكل و اسم آن مشخص است جهت تكثير فايل استفاده مي شود، معموال در تعريف كليد تكثير: 

  آزمون آنالين كاربرد دارد.

  كليد انتساب نقش: كه مي توان اجازه دسترسي به آن فايل را به گروه يا افراد خاصي تخصيص دهيم.

  كليد حذف: براي پاك كردن و حذف كامل محتوا

 رسيتمرين و پروژه د-٤

اين قسمت جهت سهولت دسترسي دانشجو به تمرين هاي درسي و ارسال پاسخ آنها براي استاد مي 
را   اضافه كردن يك فعاليت يا منبعباشد. بدين منظور در قسمت تمرين و پروژه هاي درسي،  منوي 

  كنيم كليك مي
ه اضافه كردن را مي و در پنجره جديد از قسمت فعاليت گزينه تكليف را انتخاب مي نماييم و دكم

  زنيم:
  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

  

نام و متن تمرين را در قسمت هاي مربوط وارد مي كنيم.  تنظيمات مربوط به زمان و مهلت در پنجره باز شده 

تحويل و ممانعت از تحويل با تاخير را انجام دهيد .همچنين در قسمت حداكثر اندازه (حجم فايلي كه دانشجو 

استاد ارسال نمايد) بنابه صالحديد حجم مورد نظر را انتخاب نماييد كه پيشنهاد مي تواند به عنوان پاسخ براي 

  .مگابايت مي باشد١ما 



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

و بازگشت به درس را مي زنيم. مشاهده ميكنيد تمرين در قسمت تمرين ذخيره ي تغييرات و در نهايت گزينه 

  و پروژه هاي درسي ايجاد شده است.

  

  

  dragه ارسال يك فايل دارد، فايل مورد نظر را در قسمت مشخص شده اگر استاد در تعريف تمرين نياز ب

  ميكنيم.

همان طور كه مشاهده مي كنيد تمرين تعريف شده در صفحه ي درس ايجاد شده است. و دانشجويان با ورود 

  به صفحه آن را مشاهده ميكنند.



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

داده اند، جهت رويت و نمره دهي در اين مرحله فرض مي كنيم دانشجويان به تمرين ارسالي استاد پاسخ 

  استاد بايد بر روي نام تمرين مورد نظر كليك نمايد:

  

در صفحه ي جديدي كه باز مي شود نام تمان دانشجويان و فايل ارسالي آن ها جهت دانلود وجود دارد و استاد 

  ها را وارد نمايد.اسخ ارسالي آن ها را مشاهد و حتي نمره ي آن دانلود فايل دانشجويان مي تواند پبا 



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

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

  

را انتخاب نماييد. پنجره مربوط به تمرين دانشجوي نمره جهت نمره دهي به تمرين در قسمت وضعيت گزينه 

مورد نظر باز مي شود. در اين پنجره استاد امكان رويت تمرين، نمره دهي، ارسال فايل پاسخ صحيح يا درج 

ذخيره تغييرات را كليك مي نماييم. با اينكار دانشجو از اظهار نظر در خصوص تمرين دارد و در پايان دكمه 

  نمره خود مطلع مي شود.

پس از درج نمره استاد نيز مي تواند نمره داده شده را در ليست ببيند يا بازنگري نمايد. همچنين استاد مي 

ارسالي دانشجويان تمامي تمرين هاي  "دريافت همه تكليف ها به صورت يك فايل فشرده"تواند با انتخاب گزينه 

  را ذخيره نموده و بصورت آفالين در فرصت ديگري تصحيح نمايد.

  

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۴  دا

استاد پس از انجام ويرايش مورد نظر خود از قبيل اضافه كردن محتوا، قراردادن خبر و اطالعيه و يا تعريف 

د تمامي موارد در گوشه باال سمت چپ صفحه مي تواناتمام ويرايش با كليك بر روي دكمه  سامانهتمرين در 

  :انجام شده را از ديد يك دانشجو ببيند

  

  
  
 
  
  
  

  گروهي به دانشجويانارسال پيام -٥

همكالسي اگر استاد مايل به ارسال پيام گروهي به دانشجويان باشد از منوي سمت چپ ليست شركت كنندگان(
  ) در كالس مورد نظر را انتخاب مي نمايد:ها

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

براي مشاهده 

ي اعضاي 

كالس روي اين 

قسمت كليك 

 كنيد.

 دانلود براي نمونه عنوان به درس طرح فايل

  .است اختياري و,گرفته قرار قسمت اين در



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۵  دا

  

  

  

  در پنجره اي مه باز مي شود يادداشت را نوشته و گزينه ي ارسال پيام را مي زنيم.

  دانشجويان ارسال مي شود.پيام گروهي براي 

 

  اطالع رساني و تبادل نظر-٦

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

 



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۶  دا

 
  
  

  

شروع "با زدن گزينه ي  ، كه اجازه ورود اطالعات در آن فقط با استاد است"تاالر اخبار"قسمت  در  - ١
( با عالمت زدن گزينه  متن خبر را نوشته و براي دانشجويان ارسال مي كنيم. "يك مباحثه ي جديد

فرستاده اين خبر از طريق ايميل هم براي دانشجويان  "را بفرست همين االن پست هاي الكترونيك"
 مي شود.)

  

  
  

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 ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۷  دا

  خبر شما ارسال ميگردد و در تاالر قابل مشاهده خواهد بود. "طرح در تاالر"با زدن كليد 
  

  
  

 

كه دانشجويان نيز به آن دسترسي داشته و مي توانند با زدن گزينه  "پرسش و پاسخ درسي"در قسمت  - ٢
ارسال "دانشجويان با زدن گزينه ي يك بحث را آغاز كرده و ساير  "شروع يك مباحثه ي جديد"ي 

 در آن مباحثه شركت كنند. "پاسخ

  
  

  
  
  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۸  دا

  
  
  

  تاالر قابل مشاهده خواهد بود.خبر شما ارسال ميگردد و در  "طرح در تاالر"با زدن كليد 
  دانشجويان با كليك بر روي نام خبر مي توانند روي آن پاسخ ارسال كنند .

  

ميتوانيد يك فايل هم ضميمه ي 

 خبر خود كنيد.

با زدن تيك اين گزينه از طريق ايميل ، خبر 

 خود را به اطالع هم كالسي هايتان برسانيد.



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۱۹  دا

  
  
 آنالين گفتگوي -٧

اين قسمت جهت تبادل نظر دانشجو و استاد بدون حضور فيزيكي در محيط دانشكده و محدوديت زماني در 
  .نظر گرفته شده است

  

  
   

كليك در قسمت اطالع رساني و تبادل نظر  "ي(آنالين)گفتگو" بر روي لينكسترسي به اين محيط، جهت د
  نمائيد.

را انتخاب تا محيط زير براي  "براي ورود به اتاق گفتگو اينجا را كليك كنيد "سپس با كليك بر روي لينك 
  شما فعال گردد.

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲۰  دا

  

  
  

  
  

اتاق گفتگو نمايش داده مي شود و در سمت چپ نوشته هاي افراد در سمت راست، ليست افراد حاضر در 
حاضر در اتاق گفتگو قابل نمايش مي باشد. در قسمت پايين صفحه مي توانيد نوشته خود را تايپ نموده و با 

  زدن كليد اينتر متن شما به اتاق گفتگو ارسال مي شود.
  
 ) كالس آنالينجلسات الكترونيكي( 

ماهنگي قبلي ، در روز و ساعت مشخص، مي توانند جلسات خود را به صورت ويدئو دانشجو و استاد با ه
  كنفرانس برگزار نمايند. 

  

  

  

  

افراد حاضر 

در اتاق 

 گفتگو



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲۱  دا

  روي اسم درس كليك كرده تا وارد صفحه ي زير شويد.

  وارد محيط كالس آنالين شويد. "ورود به كالس"سپس با كليك بر روي لينك 

  خواهد بود.اين لينك تنها در روز و ساعت كالس شما فعال 

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

Adobe flash player 

Addin 

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

  

  

  

  

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

  

  



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲۲  دا

  دو موضوع مهم را مشاهده مي كنيد. "سامانه ي آموزش الكترونيكي"در صفحه ي 

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

  

 

 

  پيامها -٨

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، 
  كارشناسان و ......) مكاتبه داشته باشند.



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲۳  دا

  ارسال پيام  ١-٨

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

  

  

  

  

  

 

  

  چك كردن پيام -٢-٨

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)

 گزينه ي ارسال پيام براي پاسخ دادن

بخش جستجو 

 ميان مخاطبين



ی ی رو وزش ال فاده از ساما آ مای ا ان -را گاه  ش وری دا ی  ید دوره  ه اسا  و
 

د ی   وا ی ت وا و دوره  ید  ری   و ی  یاد رو ان یال گاه  ش  ۲۴  دا

  
 
  
  

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

  كليك كنيد.

  نرم افزارهاي مورد نياز-٩

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

  .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


