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   ر یرکب ی جلسات برخط فراروم ام تیریمد کپارچه یسامانه  یراهنما 

(LMSHome ) 

 

گردد. با کلیک بر روی این لیک تصویر استفاده می  /lmshome.aut.ac.irاز لینک    lmshomeجهت ورود به سامانه  

بایست  دانشجویان و اساتید رسمی دانشگاه میگردد.  گردد که در آن دو روش ورود به سامانه مشاهده میزیر مشاهده می

تال  استفاده کنند و سایر اساتید مدعو و همچنین کاربرانی که حساب کاربری پور  "ورود با سامانه یکپارچه"از گزینه  

 خود را وارد کرده و وارد سامانه شوند. "رمز ورود "و  "نام کاربری"ندارند بایستی در بخش سمت راست 

 
 : نمایی از صفحه ورود کاربران مودل )کورسز(1شکل  

گردید  اسوت هدایت میای که در شوک  زیر آورده شوده  به صوفهه  "ورود با سوامانه یکپارچه"ی  در صوور  انتخاب گزینه

 وارد سامانه خواهید شد.  "گذر واژه"و   "نام کاربری"که در آن با وارد کردن  

 
 نمایی از سامانه احراز هویت مرکزی :  2شکل  

https://lmshome.aut.ac.ir/
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 ورود کاربران

حاشویه سومت راسوتص  ای مشوابه شوک  زیر را مشواهده خواهند کرد. در  اسواتید مهترم پ  از ورود به سوامانهص صوفهه

های مختلف سوامانه آورده شوده اسوت. درور مربوه به ترم جاری نیز همین صوفهه نمایش داده شوده اسوت. پ   بخش

های مهم  های پرکاربرد قرار داده شده است و در ادامه برخی از اطالعیهاز آن لینک دسترسی سریع به برخی از سامانه

 آورده شده است.

 

 lmshomeی اصلی در سامانه  : صفحه3شکل  

 

  
حاشیه نشان داده شده در تصویر سمت .  در نمای گوشی تلفن همراه  lmshomeی اصلی سامانه  : صفحه4شکل  

 گردد. ی سه خطی نمایان میدکمهراست با انتخاب  

لیست درور   "های مندرر"  شده است با انتخاب گزینه  آورده  3شک   در  ی اصلی که در حاشیه سمت راست صفهه

تری از آن درر نمایش داده خواهد شد. با  درر مورد نظرص جزئیا  بیششود که با انتخاب ارائه شده نمایش داده می

شود. که  هایی که تا به حال در سامانه بارگذاری شده است نشان داده میفای   ص لیست"مدیریت فای  "ی  انتخاب گزینه
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ی  های قبلی وجود دارد. انتخاب گزینههای جدید و همچنین ویرایش یا حذف فای در آن قابلیت اضافه کردن فای 

 پردازد. ها مینیز به نمایش اطالعیه "اعالنا  "

 های مندرس  •
 

شود. برای مشاهده جزئیا  هر درر بایستی بر روی آن  با انتخاب این گزینه لیست درور ارائه شده نمایش داده می

شود. همانطور که در این شک  مشاهده  با انتخاب یک درر جزئیا  آن مانند شک  زیر نشان داده میکلیک شود.  

شده است و در بخش پایینی آن اطالعا  مربوه به ی باالی صفهه اطالعا  مربوه به درر آورده  شود در حاشیهمی

 گردد.  دقیقه قب  از زمان شروع کالرص گزینه آغاز جلسه فعال می 30جلسا  کالر آورده شده است. 

 
 : جزئیات مربوط به هر درس 5شکل  

 

  

 در نمای گوشی تلفن همراه جزئیات مربوط به هر درس  :  6شکل  
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ایجاد جلسه  "ی در این صفهه همچنین امکان تعریف کالر جبرانی نیز وجود دارد. برای این منظور کافی است گزینه

شود. در این صفهه کافی است تاریخ و زمان  ی شک  زیر نمایش داده میانتخاب گردد. با انتخاب آن صفهه  "جبرانی

 شروع و پایان کالر جبرانی مشخص گردد. 

 

 : تعریف یک جلسه جبرانی 7شکل  

ی زیر  ص انتخاب شود. با انتخاب این گزینهص وارد صفهه"آغاز کالر"ی  گزینه  بایستی  5شک   ص در  برای شروع کالر

فای   هایی که برای اشتراکتوان فای در این صفهه میشوید.  می گذاری در کالر مورد نیاز است )مانند اسالیدهاص 

 گردد.استفاده می "انتخاب فای "منظور از گزینه  کتاب و ...( را انتخاب کرد. برای این 
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 : آغاز کالس 8شکل  

توان فای  مورد  گردد. در این صفهه میای مانند شک  زیر ظاهر میصفهه  "فای  انتخاب  "ی  با کلیک بر روی گزینه

. در این قسمت  که فای  جدیدی بارگذاری کرداند انتخاب کرد یا آنهایی که قبال بارگذاری شدهنظر را از بین فای 

در سمت راست و باالی پنجرهص    امکان انتخاب چندین فای  نیز وجود دارد. برای فعال کردن آن پ  از انتخاب فای  اول 

شود.  فراهم می  BBBشود. با فعال کردن آنص امکان انتخاب چند فای  جهت بارگذاری در سامانه  ظاهر می شک   

   .)برای جزئیا  بیشتر به بخش مدیریت فای  مراجعه گردد(است  نشان داده شده 10شک  روند در این 

 

 
 : انتخاب فایل 9شکل  
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 BBB: انتخاب هم زمان چند فایل برای بارگذاری در سامانه  10شکل  

فای   پ  شروع جلسه  "های  گذاری با دانشجویان با انتخاب یکی از گزینهمنظور اشتراکهای مورد نظر بهاز انتخاب 

BBB"  گردد.گردید و کالر آغاز میآموزشی موردنظر هدایت می به سامانه "شروع جلسه نیما"یا 

داده شده است. امکان مشاهده ویدیوهای ضبط شده از جلسا     نشان  5شک   ر که در  ی مربوه به هر دردر صفهه

شک     ص صفهه"مشاهده همه جلسا  "ی  گزینههای برگزار شدهص وجود دارد. انتخاب  قبلی و هم چنین جزئیا  کالر

  هد داد که در آن لیست حضور و غیاب مربوه به هر جلسه نیز قاب  مشاهده است.زیر را نشان خوا

 

 : جزئیات مربوط به جلسات برگزار شده برای یک درس11شکل  
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که در آن امکان    را نمایش خواهد داد   12شک   ی  صفهه  "مشاهده همه ویدیوها "ی  همچنین انتخاب گزینه  5شک   در  

ی  در این صفهه گزینه    .وجود دارد  و نیما(   BBBهای  )در سامانه  برگزار شده مربوه به جلسا   مشاهده ویدیوهای  

گزارش  "و    "دانلود"های  دهد. در این صفهه گزینهیجزئیا  مربوه به جلسه برگزار شده را نمایش م   "گزارش رویداد "

 زودی فعال خواهد شد.به "رویداد

 

 : مشاهده همه ویدیوها12شکل  

  



https://lmshome.aut.ac.ir                                                             96741666 (۲10) دانشگاه یادگیری الکترونیکی مرکز پشتیبانی    

 

 

                                                                                                                

 مدیریت فایل  •
ای  ی سمت راستص صفههاز حاشیه  "مدیریت فای "ص با انتخاب گزینه  3شک   شده در  ی اصلی نشان داده  در صفهه

هایی که قبال بارگذاری شده است نمایش داده  ها و پوشهمانند شک  زیر نمایش داده خواهد شد که در آن لیست فای 

تر وجود دارد. برای اضافه کردن  های قدیمیهای جدید و ویرایش فای افه کردن فای شود. در این صفهه امکان اضمی

از قسمت پایین صفهه انتخاب گردد. انتخاب این گزینه امکان ایجاد پوشه جدید   های جدید بایستی گزینه  فای 

 آورد. می فراهم  14شک  و همچنین آپلود فای  جدید را مانند 

 

 ها : مدیریت فایل13شکل  

 

 
 ها: اضافه کردن فایل جدید به قسمت مدیریت فایل14شکل  
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این  هایی برای ویرایش نشان داده خواهد شد.  ها گزینههای موجودص با انتخاب آنبه منظور ویرایش هر کدام از فای 

 اند.ها در شک  زیر نشان داده شدهگزینه

 

 ها: ویرایش فایل15شکل  

 

 

 

 

 

 

 موفق و سالمت باشید 

 

 

 


