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.د رهمآزندرتصدم ربدرزد در بد رو دبرزمآمید(http://edu.tolouemehr.ac.ir)ور بد رنآمآزمر مد سر



یدبر روی عبارت ورود به سامانه کلیک نمای



ببدددمزف  مدشرصددتبد
  دوینپسزمدبهو دبد خدبکآد  بیزآم

ک یک مک بهف  مدسد ببدددمزببآدت
دخد هپیآمکشمآ   یکآد  یزآم.زمآمید

.شد

ور(رشمآدهرب زشجدمر) آرو دبرزمدبنرزآمرکآد  ی
آزمرورک یکر  ردویربکممرودوبر مرنآم(رکدم ر)پاددب

.و دبرمیزرکآدرخدبرخد هیدرشد

1
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روی عبارت میزکار کلیک نمایید

مرمنظددربنتیآ رر م 

فآملرمحتد یر آدگذ دیرشدهربدو ربدرکال ر
...هآیرمجآ یر بمر  ر نالمدرور

ال ر  رتکآدیفربدنررتع مفرشدهربدره ربد   

همچنینر دتبآطرپیآمکرر آر نآتیدر

ویر  تد رو دبر خشرتکآدیفرور  مدنرهآرشدهرنپسرد
«ررتکآدیفرورمدضدبآترگ وهرهآیربدنر»مآژولر

.ک یکر ف مآمید





.در این ستون تاریخی که استاد تکالیف یا محتوای درسی را آپلود نموده اند مشخص شده است

.دشخواهددادهنمایشاندنمودهایجادمختفدروسدراساتیدکهتکالیفیومحتواهاتمامعناوینشدهبازپنجرهدر

.ماییدنکلیکنقطهسهعالمترویبرسپسنموده،انتخابرانظرمورددرسابتدادرسی،تکالیفیامحتوامشاهدهجهت

در این ستون تاریخ آخرین مهلت مشاهده محتوای درسی و یا تاریخ آخرین مهلت آپلود نمودن پاسخ تکلیف مشخص می شود



.در این قسمت عنوان تکلیف یا محتوای بارگذاری شده از سوی استاد، نوشته شده است

.باشداز چه تاریخ تا چه تاریخی برای دانشجویان قابل رویت استاد مشخص می نمایند که محتوای ایجاد شده در این قسمت 

«  ال تا تاریخفع»به عنوان مثال چنانچه استاد تکلیف مشخصی را ایجاد نموده باشند، دانشجویان حداکثر تا تاریخ مشخص شده در قسمت 

.مهلت دارند که به تکلیف خواسته شده پاسخ دهند



جهت دریافت اسالیدها و یا هر نوع فایل دیگری که استاد هنگام تدریس بارگذاری نموده اند، بر روی قسمت

.کلیک نمایید« محتوای درسی»

.ید  ر  مقرقامورهآیرمشخصرشدهربدرتصدم ر قد مرزمآممآرزمآمشرفآملر پ دبرشدهرورذخی هجهور

.یدجهت دانلود نمودن تمام محتواهای آپلود شده به صورت یک فایل فشرده روی عالمت فلش کلیک نمای



کرده کلیک« مشاهده تکالیف»جهت دریافت فایل تکلیف بارگذاری شده توسط استاد، ابتدا بر روی بخش 

.سپس برای ذخیره و نمایش فایل مورد نظر همانند آنچه در بخش محتوای دروس بیان شد  اقدام نمایید



د فآملشدهآ  پنج ه  نپسزمآمیدک یکفآمل دصآقببآدتکنآدگی هبالمودویزظ مددبتک یفپآنخ دنآلجهو

. ف مآمیدک یکopenبکممدویوزمدبه زتخآبخدبنیاتم  







 نتآبوجدب زش ینشده دلودبهآیپیآمتمآمقامو منبد.شدمد نتآب آ دتبآطقاموو دب  تد  نتآب مپیآم دنآل   ی

.زمآمیدبملتصدم بدشدهب بهزمآمشم  حلت تیب منپس.شدبمرب بهزمآمش

.در قسمت مشخص شده متن پیام را تایپ نمایید








تد زندرمب زشجدمآن.ک بخد هند قد مپیدزدهآومنآ ع خش   آشندب شتمد خآصرپیدزدمع فرقصدم  د م نتآبچنآزچم

.زمآمندم  جعم خش من مپیدزد من مبنت نرجهو






