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  Moodleراهنمای استفاده از سامانه 
 )برای دانشجویان(

 

 معرفی

یک بستر نرم افزاری آموزش الکترونیکی است که اجازه می دهد تا استاد و دانشجو در یک  Moodleسامانه 

 تعدادی از قابلیت های این سامانه به شرح زیر است:بستر الکترونیکی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند. 

  محتوای آموزشی درس نظیر کتاب ها، اسالیدها و ... اشتراک گذاری 

  لیف درسی تکاجمع آوری 

 برگزاری امتحانات درسی از طریق سامانه 

 نظرسنجی های از دانشجویان در خصوص مسائل مختلف 

 ایجاد تاالرهای گفتگو در خصوص مسائل مختلف جهت مشارکت دانشجویان 

 امکان ارسال پیام بین دانشجویان و اساتید 

 دسترسی و ورود به سامانه

قابل دسترس است. یکپارچه سازی این سامانه و  http://moodle.sutech.ac.irاین سامانه از طریق آدرس 

سامانه گلستان دانشگاه انجام گرفته و بر این اساس دسترسی به هر یک از دروس در این سامانه منوط به 

 ثبت نام دانشجویان در درس های مشخص شده در سامانه گلستان است.

دانشکده مهندسی کامپیوتر و 

 فناوری اطالعات

http://moodle.sutech.ac.ir/
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اسامی دانشجویان شرکت انجام گرفته و پیرو درخواست هر یک از اساتید تعریف دروس در سامانه مودل 

کننده در این درس ها نیز در سامانه تعریف شده است. در صورتی که درس مورد نظر شما در سامانه مودل 

ویه ای که در ادامه تعریف شده و در لیست دروس همانند شکل زیر قابل مشاهده است می توانید مطابق ر

 شرح داده شده است وارد سامانه شوید

 

 

می بایست به سامانه گلستان به آدرس در لیست در صورت مشاهده درس مورد نظر خود 

 http://golestan.sutech.ac.ir  وزش دانشگاه در اختیار با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که آممراجعه و

 شما قرار داده است وارد این سامانه شوید.

از این سامانه شوید. به منظور دسترسی سریع به این گزارش  672یا  671وارد گزارش پس از ورود به سامانه 

 می توانید مطابق شکل زیر شماره گزارش را در کادر پایین صفحه وارد کرده و وارد این گزارش شوید.

 

 

http://golestan.sutech.ac.ir/
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از ورود به این گزارش بر روی کلید مشاهده گزارش در پایین صفحه کلیک کنید. در گزارشی که مشاهده  پس

 رمز عبور شما برای ورود به سامانه مودل در ستونی با نام گذرواژه نمایش داده می شود.می شود 

 

 به سایت کلیک کنید. مطابق شکل زیر بر روی کلید ورود مودل پس از دریافت گذرواژه جهت ورود به سامانه

 

 در صفحه ای که ظاهر می شود می بایست مطابق شکل زیر نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

و رمز عبور شما گذرواژه ای است که مطابق  شماره دانشجویی شمانام کاربری شما در سامانه مودل 

 مراحل قبل از سامانه گلستان دریافت کرده اید.
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لیست دروسی که شما در آن ثبت نام شده اید و در سامانه مودل تعریف شده است نمایش داده  پس از ورود

 می شود

 

تا محتوای درس مطابق شکل زیر نمایش  برای دسترسی به محتوای درس بر روی نام هر درس کلیک کنید.

لیک بر روی هر یک و با ک ی خواسته شده در این بخش قابل مشاهده هستندداده شود. محتواها، تمرین ها

 توانید به آن دسترسی پیدا کنید. می

 

 

پس از باز کردن هر بخش نظیر یک تمرین درسی مطابق مراحل خواسته شده سامانه، مراحل را دنبال کنید 

  تا به انتها برسید و پیام تایید را دریافت کنید.
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 نصب نسخه موبایل سامانه مودل

جهت دسترسی راحتر و اطالع از پیام ها و اطالع رسانی های سامانه می توانید نسخه موبایل سامانه را که در 

موجود است را نصب کنید. بدین منظور به آدرس  iOSو  Androidدو نسخه 

https://download.moodle.org/mobile  کنید و یا بر روی کلینک مراجعهGet the mobile app  در صفحه

 اول سامانه مطابق شکل زیر کلیک کنید.

 

از ایران امکان پذیر نیست برای نصب نسخه اندروید بر روی  Google Playبا توجه به اینکه نصب برنامه از 

کلیک  App Storeک بر روی لین iOSمطابق شکل زیر کلیک کنید. برای نصب نسخه  download apkلینک 

 کنید.

 

https://download.moodle.org/mobile
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در این کادر  در مرحله اول آدرس سامانه از شما درخواست می شود. و اجرا کردن آن Appپس از نصب 

را وارد کنید. در صفحه بعد نام کاربری و رمز عبور اشاره شده در باال را وارد  moodle.sutech.ac.irآدرس 

 جام شده و برای دفعات بعد ذخیره خواهد شد.کنید. وارد کردن این اطالعات صرفاً یکبار ان

نصب آن برای کلیه دانشجویان الزامی  را انجام می دهد، لذا موزشیآاپلیکیشن کلیه اطالع رسانی های این 

 است.

 ایمیل ثبت شده در سامانهاصالح 

پس از ورود به سامانه صورت می گیرد،  با توجه به اینکه اطالع رسانی های درسی از طریق ایمیل نیز

 د. ایمیل ثبت شده در سامانه در اولین ورودیخود در سامانه اطمینان حاصل نمای ایمیلاز صحت بایست  می

مطابق شکل زیر ایمیل خود  صالحابرای . به سامانه معادل با ایمیل ثبت شده شما در سامانه گلستان است

 د گزینه ترجیحات از منوی کاربر شوید.وار
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و در این صفحه ایمیل  کلیک کنید گزینه ویرایش مشخصات فردیبر روی صفحه ای که ظاهر می شود در 

 ایید.خود را بررسی و در صورت لزوم اصالح نم

 

 به اساتید و دانشجویانارسال پیام نحوه 

دسترسی به این بخش رای بی توانید از طریق بخش پیام ها در سامانه اقدام نمایید. مارتباط با اساتید جهت 

 به دو شکل می توانید عمل نمایید

 ورود مستقیم به بخش پیام ها -1

 منظور از منوی کاربر، گزینه پیام ها را انتخاب نمایید.بدین 
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این صفحه مطابق با مراحل نمایش داده شده در شکل می توانید نام استاد مورد نظر خود را انتخاب کرده در 

 یدو اقدام به ارسال پیام برای وی نمای

 

 دسترسی به پیام از طریق مشخصات کاربر -2

 نام استاد کلیک کنید ستید بر رویضو هعمنظور از بخش شرکت کنندگان دوره ای که در آن بدین 
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 این صفحه بر روی گزینه پیام کلیک کنیددر 
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 رفع اشکاالت در ورود به سامانه

صمصامی در واحد مهندس در صورتی که مشکلی در ورود به سامانه و یا مشاهده دروس خود دارید به آقای 

 فناوری اطالعات دانشگاه مراجعه نمایید.

    

 

 


