
 

 (دانشجويانويژه )مالير دانشگاه مجازي آموزشهاي سامانه با آشنايي

 قبل از ورود به سامانه بايد نکات زير را دقت نمايید :

  مجازي دانشگاه مالير  آموزشهايمرورگرها را مي توانید از سايتlms.malayeru.ac.ir   به

 (  Mozilla  fire foxيا    chromeروز رساني کنید .)مرورگر مانند 

   فلش پلیرهاي جديد متناسب با مرورگر را( .دانلود و نصب نماییدlms.malayeru.ac.ir    ) 

  از سایت را   )  نصب الزامی برای شرکت در کالس مجازی(ادین کالس مجازی ادوبی کانکت  نرم افزار

lms.malayeru.ac.ir   نمایید.نصب دانلود و 

  نرم افزارAdobe farsi font  رسي در نرم افزار ادين ادوبي کانکت اکه براي پشتیباني زبان ف

 )فقط برای ویندوز(.دانلود ونصب نمایید   lms.malayeru.ac.irرا از سايت   مي باشد

  سیستمهاي تحت ويندوز مانند لب تاپ يا کامپیوتر شخصي  ازبراي حضور در کالس مجازي

خانگي  استفاده نمايید وتا جايي که امکان دارد ازگوشي موبايل استفاده نکنید زيرا نرم افزار 

 فارسي را پشتیباني نمي کند.ادوبي کانکت براي برگزاري کالس مجازي در اندرويد فونت 

 

 

 

http://www.soft98.ir/
http://www.soft98.ir/
http://lms.malayeru.ac.ir/mod/resource/view.php?id=5


 ورود به سامانه

 شروع به کار مي  lms.malayeru.ac.irبعد از رعايت نکاتي که گفته شد با مراجعه به سايت 

 نمايیدکیلیک  ايتورود به سگزينه مانند شکل زير برروي  .کنیم

شماره نام کاربري که  ورودنام کاربري و رمز سپس با باز شدن صفحه اي جديد مانند شکل زير 

اين نکته رعايت نمايید البته با  تايپ را  گرامي مي باشد دانشجوشما ملي کد و رمز ورود  دانشجويي

)مانند :  ننمايیداستفاده  ورودبا عدد صفر شروع مي شود صفرها را در رمز اگر کد ملي شما  که

 استفاده نمايید ( وروددر نام کاربري و رمز  906252020را بايد     0906252020



بر روي   ورودبراي تغییر رمز را تغییر دهید  خود ورودرمز  بايد بار اولینسپس با وارد شدن به سامانه 

 را انتخاب نمايید مانند شکل زير: ترجیحاتگزينه  منوي سمت چپ باال کیلیک نمايید و

 

فرايند  ورودتغییر رمز همانطور که مشاهده مي نمايید در صفحه ترجیحات میتوانید با کیلیک بر روي 

 .را انجام دهید ورودتغییر رمز 

 



 درسها به دسترسي و کار میز

درسهايي که در نیمسال  درس هاي مندر منوي  س از تغییر رمز ورود به صفحه اصلي مي رويم وپ

درس مورد نظر را انتخاب سپس و  مي توانید مشاهده نمايیدتعريف شده را در انتخاب واحد  تحصیلي 

 نمايید

در براي مي باشد که  تاالر اعالناتوقتي که صفحه اصلي درس را مشاهده مي نمايید اولین قسمت 

درس که توسط استاد تعیین شده براي شما قابل مشاهده هاي مرتبط با اطالعیه  اخبار وجريان گرفتن 

 مي باشد 

 

 



اطالعیه  مورد صفحه زير را مشاهده مي نمايید که با کیلیک برروي  تاالر اعالنات  پس از کیلیک روي  

 نظر در صفحه جديد اطالعیه را مشاهده مي نمايید

مي  ن درس بارگذاري کرده وبراي اي در قسمت بعدي همانطور که مشاهده مي کنید استاد يک فايل را

يا ... باشد ،که میتوان  pdfيا Wordيا  PowerPoint. اين فايل میتواند توانید اين فايل را دانلود نمايید 

 در باکس هاي بعدي  به طور مثال در قسمت هفته اول و... قرار بگیرد و بايد براي مطالعه دانلود نمايید 

 

 



 

 انجام تکالیف 

قرار داده شده  توسط استاد آیکون آبی رنگ در صفحه درستکالیفی که استاد برای شما درنظر می گیرد توسط 

 بر روی آن کیلیک نمایید  برای انجام این تکلیف که

 

قرار داده شده که باید آن را دانلود  به عنوان سواالت تکلیف یک فایلدر صفحه جدید همانطور که می بینید 

 می باشد  تکلیفی سؤال های باشد که محتو یا ...  pdfیا   wordتواند  نمایید این فایل می

 

 



کیلیک تحویل تکلیف روی گزینه در صفحه زیر برای تحویل تکلیف به استاد فایل تکلیف،  بعد از حل کردن و تهیه

 نمایید 

 all fileانواع فایلهای مورد گزینه پذیرش سپس با توجه به نوع فایلی که استاد تعیین نموده است )اگردر قسمت 

types   فایل خود را به دو روش می توانید ارسال نمایید  بار گذاری نمایید (هر نوع فایلی را می توانید باشد 

 رهاکردن آن )با موس( فایل خود را بارگذاری نمایید  روش اول می توانید با کشیدن فایل و

 روش دوم روی فلش کیلیک نمایید

 

 

 

 



 کیلیک نمایید   choose fileبر روی گزینه  ارسال یک فایل سپس در پنجره باز شده در قسمت 

 

 open روی گزینه  سپس در پنجره باز شده به آدرس فایل مراجعه نمایید و فایل مورد نظر را انتخاب نموده و

 کیلیک نمایید 

 

 



 

 را انتخاب نمایید قرار دادن این فایل روی سایت  سپس گزینه 

 

 را انتخاب نمایید ذخیره تغییرات گزینه  درنهایت

 

 



می توانید فایل خود را ویرایش  جواب تکالیف، در صورت تغییرات در پاسخ با توجه به زمان تعیین شده ارسال فایل

مانند مراحل قبل جدید ترین فایل خود را بار  را انتخاب نمایید و پاسخ ویرایشنمایید برای این کار شما گزینه 

 گذاری نمایید 

 


