
 
 راهنمای ثبت نام و انتخاب دروس در سامانه شهر یادگیرنده: 

جهت استفاده از دروس موجود در سامانه در اولین مرحله باید یک حساب کاربری در سامانه ایجاد نمایید. ایجاد حساب کاربری 

 کنید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید. رایگان است و کافی است پس از ورود به سایت روی گزینه ورود/عضویت کلیک 

 

برای عضویت باید از قسمت سمت چپ )ورود یا عضویت با شماره همراه( استفاده نمایید. شماره همراه خود را وارد نموده و روی  

 گزینه دریافت رمز کلیک نمایید. 

یید به صفحه تکمیل اطالعات کاربری هدایت  شود. با وارد کردن رمز یکبار مصرف و تایک رمز یکبار مصرف برای شما پیامک می

 خواهید شد. 

 



 
کنید. همچنین میتوانید تصویر حساب کاربری  واردخود را و شماره ملی در این قسمت نام؛ نام خانوادگی و آدرس پست الکترونیک 

 ذخیره شود.  روزرسانی مشخصات فردی را بزنید تا اطالعات شما در سامانهخود را انتخاب نمایید. پس از تکمیل اطالعات به

  ها به جستجوی درس مورد نظر خود بپردازید.حاال میتوانید در قسمت درس

 درس مورد نظر خود را در میان درسها انتخاب نمایید: 

 

. پس از انتخاب درس مشابه تصویر زیر در درس ثبت همچنین میتوانید از جستجوی دروس در حساب کاربری خود استفاده نمایید.

 نام میکنید. 



 

 

هایی که رایگان نباشند به درگاه پرداخت  در صورتی که درس رایگان باشد فقط با کلیک روی درس ثبت نام کنید. برای درس

 منتقل خواهید شد و پس از انجام پرداخت هزینه قادر به استفاده از محتوای دروس خواهید بود.

 شوند: هزینه دار باشند به شکل زیر مشاهده میدروسی که 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شوید.  قل میپرداخت منتفحه هزینه به صپرداخت با کلیک روی 

 

گردد و در صورتی که به درگاه بانک دیگری منتقل  الزم به ذکر است درگاه بانکی به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب می

 شدید جای نگرانی نیست.

 :سامانه به محتویات درس دسترسی خواهید داشتپرداخت موفق و بازگشت به پس از انجام  

 

 

 



 

 

 استفاده نمایید.  دروسحاال میتوانید از محتوای 

 دروس:انواع 

 های زیر هستند: شوند عموما به یکی از روشدروسی که در سامانه تعریف می

 : محتوای متنی

 یک محتوا که به صورت متنی در سامانه قرار گرفته است و باید آن را مطالعه نمایید. 

 : ایمحتوای چندرسانه

 از آن استفاده نمایید. محتوایی که به صورت عکس؛ فیلم یا صوت در سامانه قرار گرفته است و میتوانید

 :هافایل

 محتوایی که به صورت فایل قابل دانلود در سامانه قرار میگیرد. این فایلها را باید دانلود نموده و از آن استفاده نمایید. 



 
 :هاآزمون

توجه کنید شرکت   هایی که به صورت تستی و تشریحی آماده شده اند و باید در تاریخ و زمان مقرر در آزمون شرکت نمایید. آزمون 

شود الزامی است و باید حتما در تاریخ و ساعت مقرر آزمون را انجام دهید در غیر این صورت هایی که مشخص میدر کلیه آزمون 

 ممکن است واجد شرایط دریافت مدرک پایان دوره تلقی نگردید. 

 : جلسات ویدئو کنفرانس

 الزامات:

 ابزار و وسایلی دارد که جهت شرکت الزامی هستند: شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس نیاز به حداقل

و  56نسخه  Chrome. حداقل نسخه مورد نیاز (Firefoxو یا  Google Chromeمرورگر وب مدرن )ترجیجا  .1

Firefox  میباشد. توجه کنید ممکن است با مرورگرهای قدیمی تر هم بتوانید به جلسه دسترسی پیدا کنید   44نسخه

 اما اختالالتی در تصویر یا صدا وجود داشته باشد. 

را برای ارتباط  Firefoxیا  Chromeدر صورتی که از گوشی موبایل استفاده میکنید میتوانید روی گوشی خود مرورگر  .2

های قدیمی )به  کنید باید توجه کنید در گوشیفرض گوشی استفاده میصورتی که از مرورگر پیش بهتر نصب نمایید. در

 ( مشکل در ارتباط داشته باشید. 5خصوص قبل از اندروید نسخه 

های عموما  ( که به سیستم شما متصل شده باشد. اگر از لپتاپ یا گوشی استفاده میکنید این دستگاهSpeakerبلندگو ) .3

 دگو هستند و مشکلی نخواهید داشت.دارای بلن

دسترسی اینترنت مناسب )با توجه به اینک نیاز به دریافت ویدئو و صدای استاد و همچنین مشاهده اسالید یا فیلم مورد   .4

 مگابیت برثانیه برای دریافت بدون مشکل صدا و تصویر الزم است( 1ارائه به صورت زنده است پهنای باند حداقل 

 اعالم شده باشد ممکن است شرکت کنندگان به میکروفون و وبکم نیز نیاز داشته باشند. )برای ویدئو  در صورتی که قبال .5

های تعاملی که صدا وتصویر دانشبران در آن الزامی است( در صورتی که از گوشی یا لپتاپ استفاده میکنید این  کنفرانس

 مینطور میکروفون هستند. دسنگاه ها عموما دارای دوربین وبکم )دوربین جلوی گوشی( و ه

ممکن است برحی از جلسات یا کلیه جلسات یک درس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شوند. ساعت شروع و پایان این جلسات  

 . شودقبال در سامانه مشخص می

مشابه تصویر  در صورتی که در ساعت مقرر وارد سامانه شوید و در درس مورد نظر روی جلسه ویدئو کنفرانس کلیک کنید پیامی 

 توانید به جلسه بپیوندید. دهد جلسه شروع شده است و میزیر خواهید دید که نشان می



 

 

 با کلیک روی گزینه پیوستن به جلسه به صفحه دیگری به شکل زیر هدایت حواهید شد: 

 

باشد.  کامل برای شما در دسترس میسپس صفحه به صورت   را انتخاب نمایید.  " تنها شنونده"در صورت مشاهده این پیام گزینه 

 میتوانید اسالیدهای بارگزاری شده توسط مدرس را مشاهده کنید و صدا و تصویر مدرس را نیز دریافت خواهید کرد. 

 

 در هنگام برگزاری کالس حتما به موارد زیر توجه نمایید: 

 صویر شما خاموش باشد. تدر زمان ورود به جلسه حتما میکروفن و   •

 اجازه و هماهنگی مدرس از باز کردن میکروفن یا ارسال تصویر خود خودداری نمایید.بدون  •



 
قسمت چت برای طرح سواالت و مشکالت شماست. از ارسال پیامهای نامرتبط با موضوع درس در این قسمت جدا   •

 خودداری نمایید.

شکل برطرف نشد مطمئن شوید دستگاه  در صورت وجود مشکل در صدا یا تصویر صفحه را مجددا بارگزاری نمایید. اگر م •

 های اعالم شده را داشته باشد. شما حداقل نیازمندی

 


