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راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی
)آپلود جزوات(

 ویژه دانشجویان
گام اول : جهت ورود به سامانه آموزش الکترونیکی )منابع درسی( ابتدا وارد سایت مرکز به نشانی  

 https://uastf11.ac.ir   شده و از باالی صفحه گزینه ورود به پورتال دانشجویی را انتخاب نمائید.

ــام کاربــردی  و شــماره شناســنامه خــود را )درصورتیکــه تاکنــون تغییــر  گام دوم : کدملــی را بــه عنــوان ن
نــداده ایــد( بــه عنــوان رمــز عبــور بــه صــورت التیــن وارد کــرده و روی دکمــه ورود کلیــک نمائیــد.
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گام ســوم : از پنــل ســمت راســت روی گزینــه آمــوزش الکترونیکــی )منابــع درســی( کلیــک کنیــد تــا وارد صفحــه زیــر 
شــوید.

گام چهــارم : در صفحــه فــوق کلیــه دروســی کــه بــرای شــما جــزوه آپلــود شــده اســت و یــا کتابــی معرفــی شــده اســت 
نمایــش داده خواهــد شــد. شــما براســاس انتخــاب واحــد خــود و نــام اســتاد، روی گزینــه درخواســت فعالســازی کلیــک کنید.

همانطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد وضعیــت درخواســت شــما بــه "در حــال بررســی" تغییــر کــرد. بایــد منتظــر باشــید 
تــا مرکــز درخواســت شــما را تائیــد کنــد.

توجــه : در صورتــی کــه دروس مــورد نظــر خــود را مشــاهده نمــی کنیــد، بدیــن معنــی مــی باشــد کــه هنــوز جــزوه ای 
ــرای آن درس بارگــذاری نشــده اســت. توســط اســتاد ب

گام پنجــم : پــس از تائیــد درخواســت شــما توســط مرکــز، شــما اجــازه اســتفاده از منبــع درســی را داریــد. بنابرایــن روی 
گزینــه مشــاهده منابــع کلیــک کنیــد. 
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گام ششم : با کلیک روی گزینه مشاهده منابع وارد صفحه زیر خواهید شد :

در ایــن صفحــه مــی توانیــد فایلهایــی کــه بــرای شــما آپلــود شــده اســت را دانلــود نمــوده و مطالعــه نمائیــد. همچنیــن در 
صــورت لــزوم مــی توانیــد ســواالت درســی خــود را بــه اســتاد مربوطــه ارســال نمــوده و منتظــر پاســخ توســط اســتاد بمانیــد.

موفق و سربلند باشید
"معاونت آموزش- فناوری اطالعات"


