
تعالی بامسه

جدیدالورود دانشجویان ورود ضمن در می کنیم. عرض تبریک دانشجویان همه خدمت را اکرم پیامبر رحمت، نبی رسوالن، ختم میالد

نوشتار، این در باشید. سربلند و موفق زندگی صحنه های تمامی در همواره امیدواریم می داریم. گرامی صنعت و علم دانشگاه به را

می گردد. ارایه خدمتتان نکاتی همراه به (سامیا) صنعت و علم دانشگاه یادگیری مدیریت سامانه از استفاده روند مورد در کوتاه آموزشی

فرمایید. مطالعه را نوشتار این دقت با سامیا، با کار به آغاز از پیش لطفا

گلستان در ثبت نام ۱

سایت این در واحد انتخاب و ثبت نام روند می شوید. هدایت (https://golestan.iust.ac.ir/) گلستان سایت به ابتدا شما

تکمیل در حتما است. دانشجو توسط اطالعات تکمیل شود، انجام قسمت این در باید که کارهایی مهم ترین از پذیرفت. خواهد انجام

شد. خواهید مشکل دچار راه ادامه در رعایت عدم صورت در چراکه باشید، داشته دقت زیر نکات به اطالعات

باشد. فارسی خانوادگی نام و نام بر منطبق کامل طور به باید می شود)، تکمیل دانشجو توسط (که انگلیسی خانوادگی نام و نام -

نماید. ثبت Ali از غیر چیزی را اش انگلیسی نام نمی تواند است، ”علی” اش فارسی نام که دانشجویی مثال عنوان به

خانوادگی نام مختلف قسمت های بین که کنید دقت آن انگلیسی معادل نوشتن در است، طوالنی شما نام خانوادگی و نام اگر -

است: کازرونی کریمی حسین محمد شما نام خانوادگی و نام اگر مثال عنوان به بگذارید. فاصله

است. غلط نوشتن نحوه این :MohammadHosseinKarimiKazeroni 8

بگذارید. فاصله خانوادگی نام قسمت های بین باید :Mohammad Hossein Karimi Kazeroni 4

فرایند آن تغییر و می شود وارد بار یک برای شماره این باشند. داشته را دقت کمال خود همراه شماره ورود در دانشجویان -

باشد. شما دسترس در تحصیل دوران طول در که کنید وارد را شماره ای حتما است. دشواری

می پذیرد. انجام دانشکده ها آموزشی کارشناسان توسط جدیدالورود دانشجویان برای واحد انتخاب

دانشگاه آموزش یا و دانشکده ها آموزش با گلستان، سایت در ثبت نام هنگام در مشکلی هر بروز صورت در لطفا

هر آموزشی کارشناسان تماس تلفن بزنید. ایمیل golestan@iust.ac.ir آدرس به یا و کنید، برقرار ارتباط

اصلی سایت به دانشکده هر سایت به دسترسی برای است. شده داده قرار دانشکده اینترنتی سایت در دانشکده

فرمایید. مراجعه iust.ac.ir آدرس به دانشگاه

توجه

۱
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اطالعات فناوری مرکز سایت در ثبت نام ۲

its.iust.ac.ir سایت به باید دانشجویان تمامی گلستان، سایت در آموزشی کارشناس توسط تایید و ثبت نام فرایند تکمیل از بعد

می شود،. ایجاد (فاوا) اطالعات فناوری مرکز خدمات از بهره برداری برای دانشجو، هر برای الزم اکانت سایت این در کنند. مراجعه

دهید. انجام مرحله به مرحله زیر گام های می بایست بدین منظور سامیااست. سامانه و دانشگاهی اینترنت ایمیل، نظیر خدمات این

شود. قسمت وارد دانشجو ،its.iust.ac.ir سایت به مراجعه از پس l

کنید. انتخاب را دانشجو گزینه کاربر، نوع قسمت از l

سری یک کنید، ثبت نام می خواهید بار نخستین برای صورتی که در کنید. وارد را خود دانشجویی شماره شده، باز صفحه در l

کنید. انتخاب موجود مجموعه از را خود کاربری نام دلخواه به می توانید که می شود پیشنهاد شما به کاربری نام

شماره که کنید دقت .(Yahoo یا Gmailمثال) ایمیل آدرس یک و کنید وارد را خود تلفن همراه شماره صفحه همین در سپس l

۲
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غیر در نمودید. ثبت گلستان سامانه در پیشتر شما که باشد همراهی تلفن شماره با منطبق کامال باید شده وارد تلفن همراه

شد. خواهید مواجه خطا با صورت این

دهید. فشار را دکمه نیز نهایت در l

شود. می ارسال شما به پسورد و کاربری نام حاوی پیامکی ادامه در l

است. شده ساخته شما اکانت که کنید حاصل اطمینان می توانید فوق، مراحل تکمیل از پس

سامانه در که است معنا بدان این نشد، داده نشان شما به کاربری نام دانشجویی شماره کردن وارد از بعد اگر

صورتی در مشکل این حل برای است. نشده وارد بود شده بیان پیشتر که نکاتی برطبق شما انگلیسی نام گلستان

کنید. مراجعه دانشکده آموزشی کارشناس به باید باشید نداشته ویرایش دسترسی دیگر که

توجه

شدید: مواجه زیر خطای با که صورتی در

کنید. تکمیل را خود اطالعات و مراجعه گلستان سامانه به باید

توجه

۳



کردید: برخورد تکراری ملی کد خطای با که صورتی در

دانشجویی پیشتر شما که است دلیل این به خطا این علت مهم ترین باشد. علت چند به است ممکن خطا این

باید تنها و است موجود قبل از شما اکانت بودید. گذرانده صنعت و علم دانشگاه در را خود قبلی مقطع که بودید

مراجعه its.iust.ac.ir سایت در خود اکانت در پشتیبانی قسمت به که است کافی منظور بدین یابد. ارتقا

شود. انجام ارتقا این تا کنید ارسال ما برای موضوع این برای تیکت یک و کنید

توجه
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سامیا سامانه به شدن وارد ۳

به دانشگاه کالس های تمامی کنند. مراجعه سامیا سامانه به باید دانشجویان its.iust.ac.ir سامانه در اکانت ساخت از پس

دکمه روی بر فرمایید. مراجعه https://lms.iust.ac.ir آدرس به بدین منظور می گردد. برگزار سامانه این در مجازی صورت

کلیک را (سامیا) یادگیری مدیریت سامانه به ورود دکمه شد. خواهد باز شما پیش روی صفحه ای کار این با کنید. کلیک

شد. خواهد باز شما پیش روی زیر شکل به صفحه ای کنید.

بزنید. را دکمه و کنید وارد قسمت این در را اید کرده دریافت اطالعات فناوری مرکز پرتال از که عبوری رمز و کاربری نام

شد. خواهید سامانه وارد شما کار این با

کنید. انتخاب را گزینه درس کلی نمای قسمت در کنید. کلیک دکمه روی بر سامانه، باالیی منوهای از l
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شد. خواهد داده نمایش شما ترم این درس های کار این با

طول روز یک واحد)، انتخاب (فرایند می شود ثبت گلستان سامانه در شما های درس که زمانی از کنید دقت

شود. مشاهده سامیاقابل سامانه در شما های درس تا می کشد

توجه

به ورود گزینه شده باز صفحه در کنید. انتخاب را گزینه و شوید. خود نظر مورد درس وارد مجازی، کالس به ورود برای

نمایید. مشاهده را زیر صفحه می توانید صورت این در و کنید کلیک را کالس

۶



می توانید نیست، نصب شما رایانه روی Adobeبر Connectکاربردی برنامه صورتی که در دارید. راه دو مجازی کالس به ورود برای

با و کنید نصب را Adobe Connect برنامه می توانید گرچه شوید. کالس وارد و دهید فشار را Open in Browser دکمه براحتی

شوید. کالس وارد مذکور برنامه از استفاده

باشد. بسته شما کامپیوتر روی بر Flash دسترسی است ممکن نکردید، مشاهده را مذکور صفحه که صورتی در

کنید. Allow را Flash دسترسی و فرمایید کلیک URL کنار قفل دکمه روی بر لطفا

توجه

فاوا مرکز با ارتباط راه های ۴

است: زیر شرح به مجازی آموزش سامانه های پاسخ گویی بخش (فاوا) دانشگاه اطالعات فناوری مرکز با ارتباطی راه های

دانشگاه داخل از ۵۹۵۷ و دانشگاه بیرون از ۷۳۲۲۵۹۵۷ تلفن شماره «

\spacefactor\@m{}IUST_ITS_Admin آدرس به مرکز تلگرامی کانال ادمین «

.support.iust.ac.ir آدرس به فاوا مرکز پشتیبانی سامانه «

کانال در لطفا مجازی و پردیس حضوری، دانشجویان مجازی های کالس مورد در ها اطالعیه و اخبار آخرین از اطالع جهت

شوید. عضو \spacefactor\@m{}IUST_LMS تلگرامی

مربوط مشکالت برای فرمایید، پیگیری شده یاد طرق از را مجازی آموزش سامانه های به مربوط مشکالت تنها لطفا

فرمایید. مراجعه دانشکده ها آموزش به شهریه) واحد، انتخاب (ثبت نام، آموزش به

توجه

۷
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