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 LMSراهمنای استفاده از سامانه 
 « برای دانشجویان» 

 یمعرف

دهد تا استاد و  یاست که اجازه م یکیآموزش الکترون یبستر نرم افزار  کی Moodle ال ام اس سامانه

سامانه  نیا یها تیاز قابل یارتباط و تعامل داشته باشند. تعداد گریکدیبا  یکیالکترون بستر کیدانشجو در 

 است: ریبه شرح ز

  و ... دهایکتاب ها، اسال ریدرس نظ یآموزش یمحتوا یاشتراک گذار 

  یدرس فیتکال یجمع آور 

  سامانه قیاز طر یامتحانات درس یبرگزار 

 در خصوص مسائل مختلف انیاز دانشجو یها ینظرسنج 

 انیگفتگو در خصوص مسائل مختلف جهت مشارکت دانشجو یتاالرها جادیا 

 دیو اسات انیدانشجو نیب امیامکان ارسال پ 

 

 

 برخی از دانشگاه ها و نهادهایی که از مودل استفاده می کنند:

 دانشگاه تهران          https://mooc.ut.ac.ir/lms 

  شهید بهشتیدانشگاه   http://lms.sbu.ac.ir 

    دانشگاه صنعتی شیرازhttps://moodle.sutech.ac.ir 

  دانشگاه زنجان           https://moodle.znu.ac.ir 

    دانشگاه هنر             https://lms.art.ac.ir 

 

 

 

 و ورود به سامانه یدسترس

https://mooc.ut.ac.ir/lms
https://mooc.ut.ac.ir/lms
http://lms.sbu.ac.ir/
https://moodle.sutech.ac.ir/
https://moodle.znu.ac.ir/
https://lms.art.ac.ir/
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 کلیک نموده و با استفاده از نام LMSبرای ورود به سامانه، از سایت اصلی، بر روی لینک سامانه آموزشی یا 

 کاربری و رمز عبوری که در اختیارتان هست وارد سامانه شوید. 

 

 داده شیشده است نما فیو در سامانه مودل تعر دیکه شما در آن ثبت نام شده ا یدروس ستیپس از ورود ل

 .شود یم

 

 شینما ریدرس مطابق شکل ز ی. تا محتوادیکن کینام هر درس کل یدرس بر رو یبه محتوا یدسترس یبرا

 کیهر  یبر رو کیبخش قابل مشاهده هستند و با کل نیخواسته شده در ا یها نیشود. محتواها، تمر داده

 .دیکن دایپ یبه آن دسترس دیتوان یم

 

 دیمطابق مراحل خواسته شده سامانه، مراحل را دنبال کن یدرس نیتمر کی ریپس از باز کردن هر بخش نظ

 .دیکن افتیرا در دییتا امیو پ دیبه انتها برس تا

 

 سامانه مودل لینصب نسخه موبا

سامانه را که  لینسخه موبا دیتوان یسامانه م یها یها و اطالع رسان امیراحتر و اطالع از پ یجهت دسترس

گزینه  در ناحیه پایین سخخامانهمنظور  نی. بددیموجود اسخخت را نصخخب کن iOSو  Androidنسخخخه  دو در

به آدرس  یا  یک نموده  فت نرم افزار تلفن همراه" را کل یا   https://download.moodle.org/mobile"در

 .دیمراجعه کن

 یبر رو دینصب نسخه اندرو یبرا ستین ریامکان پذ رانیاز ا Google Playنصب برنامه از  نکهیبا توجه به ا

 کیکل App Store نکیل یبر رو iOSنصب نسخه  ی. برادیکن کیکل ریمطابق شکل ز download apk نکیل

 .دیکن

https://download.moodle.org/mobile


3   pjSoft.ir 

 
 کادر نیشود. در ا یو اجرا کردن آن در مرحله اول آدرس سامانه از شما درخواست م Appپس از نصب 

 moodle.sutech.ac.irمثال:  .دیرا وارد کن سامانه آدرس

 
 یه و براانجام شد کباریاطالعات صرفًا  نی. وارد کردن ادیکن را وارد خودو رمز عبور  یر صفحه بعد نام کاربر د

  خواهد شد. رهیدفعات بعد ذخ

 .است مفید انیدانشجو هیکل یدهد، لذا نصب آن برا یرا انجام م یآموزش یها یاطالع رسان هیکل شنیکیاپل نیا

 

 

 اصالح مشخصات فردی:
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 .دیشو حاتیترج نهیگز وارد کاربر  یاز منو ریخود مطابق شکل زمشخصات اصالح  یبرا

 
 نیو در ا دیکن کیکل (ستون راست )  یمشخصات فرد شیرایو نهیگز یشود بر رو یکه ظاهر م یدر صفحه ا

 .دییو در صورت لزوم اصالح نما یرا بررس خودو دیگر مشخصات  لیمیصفحه ا

 

 دانشجویان و اساتید به پیام ارسال نحوه

 این به دسترسی برای. نمایید اقدام سامانه در ها پیام بخش طریق از توانید می اساتید با ارتباط جهت

 نمایید عمل توانید می شکل دو به بخش

 ها پیام بخش به مستقیم ورود - 1

 .نمایید انتخاب را ها پیام گزینه کاربر، منوی از منظور بدین
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 انتخاب را خود نظر مورد استاد نام توانید می شکل در شده داده نمایش مراحل با مطابق صفحه این در

 نمایید وی برای پیام ارسال به اقدام و کرده

 
 کاربر مشخصات طریق از پیام به دسترسی - 2

 کنید کلیک استاد نام روی بر هستید عضو آن در که ای دوره کنندگان شرکت بخش از منظور بدین
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 کنید کلیک پیام گزینه روی بر صفحه این در

 
 

 


