
 

 مراجعه به آدرس :-1

http://uut.ac.ir سایت دانشگاه صنعتی ارومیه 

"  ویژه دانشجویان جدیدالورود"بر روی دکمه  -2

 کلیک کنید

:  ConnectAdobe سهای آنالینمورد نیاز جهت اتصال به کال لینک دانلود نرم افزار

http://dl3.behamooz.com/support/vc/ConnectAppSetup2020_1_5.zip 

http://uut.ac.ir/
http://dl3.behamooz.com/support/vc/ConnectAppSetup2020_1_5.zip


 

برای ورود به سامانه الکترونیکی آموزش مجازی بر روی 

 دکمه مشخص شده کلیک کنید.

سامانه آموزش مجازی می توانید از ** برای ورود به 

 ذیل نیز اقدام فرمایید: طریق لینک

http://lms.uut.ac.ir 

 

http://lms.uut.ac.ir/


 

 "صفحه ورود به آموزش مجازی"

 کلیک کنید." ورود از طریق سما " جهت ورود به داخل سامانه روی عبارت 

 



 

 شماره دانشجویی : نام کاربری

 کد ملی :  عبورکلمه 

 لطفا بعد از اولین ورود نسبت به تغییر رمز خود اقدام فرمایید.

 



 

در این قسمت باید شماره دانشجویی خود را ببینید و آن را انتخاب 

 کرده و ورود نهایی را انتخاب کنید

 

** در صورتی که شماره دانشجویی شما دیده نشد، به صفحه قبل 

امتحان کنید و از صحت نام کاربری و رمز عبور خود  هبازگردید و دوبار

شوید. مطمئن  



 

 دوره: نشان دهنده ترم جاری شماست 

و در ذیل آن دروس اخذ شده در ترم جاری 

 نمایش می دهد.

** برای شما دانشجویان جدیدالورود فقط 

 نشان داده خواهد شد. 991ترم 

 

در هر مرحله کار در سامانه می توانید 

ه ب"  فضای کاربری" با کلیک روی 

 همین صفحه بازگردید.

با کلیک کردن بر روی هر کدام از دروس 

 می توانید وارد محیط کاری آن درس شوید

برای ورود به کالس های آن الین 

 نرم افزارست از این قسمت یمی با

 Adobe Connect Pro Addin    

 نصب کنید.را 

:  ConnectAdobe سهای آنالینمورد نیاز جهت اتصال به کال لینک دانلود نرم افزار

http://dl3.behamooz.com/support/vc/ConnectAppSetup2020_1_5.zip 

http://dl3.behamooz.com/support/vc/ConnectAppSetup2020_1_5.zip


 

 به عنوان مثال : محیط کاری درس پایگاه داده 

برای شرکت در کالس مجازی درس مورد 

 کلیک کنید. "کالس مجازی"نظر روی 



 

 

 

این  دقیقا رسیده باشد، درزمان کالس تنها در صورتی امکان ورود به کالس میباشد که دقت داشته باشید 

الین روی آن کلیک کرده و وارد کالس آنمی توانید عبارت مورد نظر آن آبی خواهد شد و شما صورت 

 شوید.

 در غیر این صورت عبارتی  که باال مشاهده می کنید به رنگ مشکی و غیر قابل کلیک خواهد بود.



 

 

 

به )بعد از کلیک روی عبارت آب رنگ در نام کالس -

احتمال دارد مرورگر ( جهت وورد به کالس مجازی

popup block  ندبک. 

مطابق شکل روی دکمه کوچک در انتهای آدرس بار -

 کلیک کنید.

 پنجره مقابل باز می شود.-

 را بزنید. doneگزینه اول را انتخاب کرده و -

 دوباره روی عبارت آبی رنگ کالس کلیک کنید.-



 

را   open in applicationگزینه 

 انتخاب کنید.



 

را   open adobe connectگزینه 

 انتخاب کنید.



 

 الین خوش آمدیدبه کالس آن

 مشخصات استاد

 مشخصات دانشجویان

 


