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  الکترونیکی هایدوره در  شرکت  و  نام  ثبت  راهنمای

 دانشگاه تهران  تخصصی  و ایحرفه آموزشهایدفتر

 های سازمان نظام مهندسی ساختمانویژه دوره

 

 

 1399رسانی: آبان ز آخرین به رو

 

 

 فهرست مطالب:

 ی مورد نیاز د نرم افزار هاگام اول: دانلو •

 ایجاد حساب کاربری گام دوم: •

 و ورود به کالس  ثبت نام گام سوم: •

 شرکت در آزمون  گام چهارم: •
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 : دانلود نرم افزارهای مورد نیاز  اولگام 

نرم افزارهای مورد نیاز خود را دریافت بفرمایید. در این لینک    http://utec.ut.ac.ir/web/utec/101از لینک  

به صورت جداگانه جهت سیستم ویندوز، الکترونیکی  نیاز جهت شرکت در دوره های  افزارهای مورد   مکینتاش،  نرم 

ود را به  اند. بسته به نوع دستگاهی که با آن وارد کالس خواهید شد نرم افزارهای مورد نیاز خیست شده ل iosاندروید و 

. در این مرحله بردباری و دقت به خرج دهید زیرا اگر هریک از این نرم افزارها درست  صورت کامل دانلود بفرمایید

با مشکل مواجه خواهید شد . توجه نمایید برای آزمون از لپ تاپ یا دستگاه  نصب نشوند در هنگام ورود به کالس 

را اجرا نموده و سپس نرم افزار    uninstall  Flash playerابتدا نرم افزار    پیشنهاد می شود  کامپیوتر استفاده نمایید.

Adobe Flash player     را بر اساس نوع سیستم عامل دستگاه خود نصب نمایید. سپس نرم افزار ادوبی کانکت وadd-

in ..را نصب نمایید.  . و 
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   کاربری حساب  ایجاد: دوم گام

تخصصی    مرکز   سایت  در  باید   کاربران  ابتدا،  در و  ای  حرفه  لینک آموزشهای  طریق    از 

http://mooc.ut.ac.ir/login/index.php  .این حساب کاربری برای همه دوره ها معتبر بوده    حساب کاربری ایجاد کنند

در قسمت    "جدید   ایجاد حساب کاربری"ر روی  ب   برای ایجاد حساب کاربری  نیست.و نیازی به ایجاد مجدد آن برای سایر دوره ها  

 کلیک کنید.   پایین نام کاربری و رمز ورود 

 

 .  کنید   وارد   انگلیسی حروف  با  دلخواه کاربری   نام یک  "کاربری نام " قسمت  در  بعد  صفحه  در

  نام   این  داشتن  با  سایت،   به  مراجعه  بعدی  دفعات   در .  بسپارید   خاطر  به  را  آن   و  کنید   وارد  ورود   رمز   یک   "ورود   رمز "  کادر   در

 .شوید  سایت در  خود کاربری پنل  وارد  توانید می  ورود  رمز و  کاربری

  داشته   دسترسی  شده   وارد   ایمیل   به  که   کنید   توجه .  کنید   وارد   معتبر  شخصی   ایمیل   یک   ، "الکترونیک  پست  آدرس "  کادر   در 

 . کرد  خواهید  پیدا نیاز آن  به  خود  کاربری  حساب فعالسازی  برای که دلیل   این به باشید،

روی  نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و    .نمایید   وارد  را  خود  الکترونیک  پست  مجددا  "(دوباره)   الکترونیک  پست"  کادر  در

   .کلیک کنید  "ایجاد حساب کاربری من "دکمه آبی رنگ 
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 . کرد  خواهید  دریافت را "باشد  شده ارسال شما ایمیل به ای نامه  باید  " پیغام  بعد  صفحه  در

 

  مرکز   از  دریافتی  ایمیل  داخل  لینک   روی  بر  و  شوید  خود  ایمیل  وارد  است  الزم   خود  کاربری  حساب  تائید   برای  گام،  این  در 

 الصاق نمایید.  در صورتی که لینک آبی رنگ نبود آن را کپی کرده و در نوار آدرس   .کنید   تخصصی کلیک   و  ای  حرفه  های  آموزش 

 باشد. می دقیقه 30  لینک  این اجرای زمان  .شد  خواهد  ایجاد  موفقیت با شما کاربری حساب گام،  این دادن  انجام از پس
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پایین صفحه شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و  شود در قسمت باز میموجود در ایمیل  در صفحه ای که از طریق لینک

 کلیک کنید. "فردی به روز رسانی مشخصات"روی دکمه 
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 ثبت نام و ورود به کالس:: سومگام 

اگر از حساب کاربری خود خارج نشده باشید، نام شما در باالی    از طریق لینک کالس که برایتان ارسال شده است وارد شوید.

در انتهای پایین صفحه بر روی دکمه آبی  صفحه نشان داده می شود. در غیر این صورت شما به عنوان مهمان فرض شده و باید  

      .کرده و با نام کاربری و رمز ورود خود وارد شوید کلیک  "ادامه"رنگ 

 

 

 

که  درس بزنید . در اینجا کلید ثبت نام"برای نوشتن متن کلیک کنید" کادر مقابل کلید ثبت نام ر صفحه ی بعدی روی د

کلیک " ثبت نام من " روی کلید قبال برای شما پیامک شده را وارد کنید. )دقت بفرمایید که کیبورد روی انگلیسی باشد( بعد

 کنید.
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  کنید. کلیکنار نام درس ظاهر خواهد شد بر روی آن یک آیکون آدمک سبز رنگ در ک

 

 نام کالس و تاریخ و ساعت شروع و پایان را مالحظه خواهید کرد. اگر درست بود روی پیوستن به کالس کلیک کنید. 
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 آزمون شرکت در گام چهارم: 

مون کلیک کرده و وارد  پس از پایان کالس و شروع زمان آزمون از همان قسمت ورود به کالس  بر روی تیک قرمز رنگ آز

 آزمون می شوید.

 

 کلیک کنید.   "شرکت در آزمون "سپس وارد صفحه آزمون می شوید. بر روی کلید 

 

 

 کلیک کرده و آزمون را شروع کنید.   "شرکت در آزمون "سپس وارد آزمون شده و در کادر ایجاد شده بر روی 



 دانشگاه تهران تخصصی و ایحرفه آموزشهایدفتر  الکترونیکی هایدوره در شرکت و  نام ثبت راهنمای

 

 

 

 .  کلیک کنید   "اتمام آزمون ثبت همه پاسخها و   " سپس دکمهاتمام آزمون" و " پس از اتمام آزمون برروی دکمه

 

 

 

 را انتخاب نمایید. ثبت همه پاسخها و اتمام آزمون در کادر تایید نیز  

 

 :  پشتیبانی

  تماس    09398456905و     02161112177  هایشماره   با  پشتیبانی  به  نیاز  صورت  در  توانندمی   گرامی  مهندسین 

 . فرمایند حاصل


