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گزینه اول راهنمای    بر روی است،پیوندهای مفید قرار گرفته شده سامانه در صفحه اول  هده ی مشااز 

قبل  را حتما ورودی های جدید" 2" شماره )کادر سبز رنگ  لیک نمایید.ککاربری سامانه ایلرن 

 مطالعه نمایند(  ز ورود به سامانها

 

 

 

 

هدایت می   صفحه بعد در  ایلرن به صفحه زیر راهنمای کاربری سامانه  یپس از کلیک بر روی گزینه  -2

)دقت نمایید دسترسی به   شده حتما مطالعه نمایید.شخص مبا کادر قرمز رنگ مواردی را که ید. شو

 های قبل است( دروس نیمسال های گذشته مختص دانشجویان ورودی 
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ادامه  دانشجویی خود را انتخاب و روی دکمه شماره  ود به سامانه پس از مطالعه ی راهنماهای فوق و ور -3

،  ید موزش می شووارد سامانه جامع آ  همان شناسه ای است که با آن )شناسه کاربری شما کلیک کنید.

تر نسبت به ساخت پست الکترونیکی دانشگاه از طریق سایت دانشگاه  ضمنا تاکید می شود هر چه سریع

و رمزی که برای  شما به شناسه  ز عبور ماسه و رشنی خت پست الکترونیکز ساپس اتهران اقدام نمایید.

 یابد.و تعریف کرده اید تغییر می نشگاه ساخته  ی داکترونیالکت پس

 

 



 

  که در آن شده به سامانه وارد صفحه ای خواهید شد ه دانشجویی صحیح انتخاب رپس از ورود با شما -4

 قابل مشاهده است.  "درس های من"  درس های شما تحت عنوان

 

 

ی  )صفحهزیر می باشد. صفحه ی شخصی درس به شکل پس از کلیک روی هر یک از دروس نمای  -5

 بعد(



 

 
 

 برای ورود به کالس مجازی روی این لینک کلیک کنید 

ط اساتید توس یک از این بخش ها محل قرارگیری منابع درسی و تکالیف در هر   

شد می با    



نک کالس مجازی که در  هره برداری از کالس های مجازی پس از آنکه روی لی بد برای دقت داشته باشی -6

کلیک نمودید صفحه ی زیر برای شما نشان داده خواهد شد که باید روی  تصویر فوق نمایش داده شده  

 ن به کالس کلیک کنید. دکمه پیوست

 

توجه داشته باشید  )  . مه پیوستن به کالس پنجره زیر نمایش داده خواهد شد کس از کلیک بر روی د پ -7

می بایست نرم  رهای الزم در گام های قبلتر با مراجعه به راهنمای دانشجویان و نصب نرم افزا

کلیک    in applicationen opافزار ادوبی کانکت را حتما نصب نمایید تا در گام بعد روی گزینه  

را انتخاب نمایید و سپس روی گزینه اپلیکیشن کلیک  rememberو قبل از آن گزینه کنید 

نموده تا دفعات بعد دیگر این پنجره برای شما نشان داده نشود. در صورت تمایل می توانید از  

in en opود گزینه هم استفاده نمایید اما پیشنهاد می ش  open in browserگزینه 

application تخاب شود. ان) 

این قسمت کالس های ضبط  

را نمایش خواهد داد شده   
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بهتر است این   4 3

 تیک زده شود 



 چنانچه از مرورگر کروم استفاده می نمایید با تصویر زیر مواجه خواهید شد. -8
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بهتر است این  

 تیک زده شود 
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