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در سامانه  استاد استفاده از محتوی و  ورودبرای با سالم و احترام ،  دانشجوی محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 :فرماییدبه نکات زیر به عنوان راهنما دقت دانشگاه  (LMSمدیریت یادگیری )

 دانشگاه( LMS) مدیریت یادگیری در سامانه ورودمراحل راهنمای 

(، در سمت راست، در اواسط صفحه و در قسمت www.kums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شوید )وارد سایت  -1

آدرس سایت همچنین از طریق سایت  .را انتخاب کنید "مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی  "دسترسی سریع گزینه 

 قابل دسترسی می باشد.]IP ]36.56136.5قیما از طریق آدرس مست  معاونت آموزشی و یا

 

 را انتخاب کنید. "ورود به سامانه "گزینهدر صفحه باز شده، سمت چپ: درگاه ورود به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی،  -.

 

http://www.kums.ac.ir/
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. با وارد نمودن این سیستم تعریف شده است برایبه عنوان رمز عبور  شما ، شماره دانشجویی شما نام کاربری و کد ملیپس از ورود -5

 شوید.  (LMSسامانه مدیریت یادگیری )موارد وارد 
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در یکی  )این موارد توسط استاد توسط استاد )کلید کالس(و رمز ورود شما به کالس مجازی کالس درسزمان شروع پس از اعالم  -4

از  یک هفتهحل زیر  به مدت شما می توانید بر اساس مرا به شما اعالم خواهد شد(،  یا به روش دیگر حضوری در کالساز جلسات 

توجه داشته باشید که استاد می تواند پاورپوینت های جلسات کالس را از این طریق در اختیار شما قرار  کالس مجازی استفاده کنید.

  دهد.

و درس  تمام مراحل ورود شما به سامانه و استفاده از کالس مدیریت یادگیری هدر سامان تواند استاد شما می که توجه داشته باشید نکته:

  .در حضور و غیاب شما لحاظ نمایدو  را با تاریخ بر حسب روز و ساعت چک کند مجازی

 استفاده از محتوای استاد در کالس مجازی چگونگی مراحلراهنمای  

یا  212.خود را به  officeباشد در غیر این صورت الزم است  212. باید شما  حداقل سیستم  officeنرم افزار  -1

 را روی سیستم خود داشته باشید.    Adobe flash playerهم چنین  باید نرم افزار  ارتقا دهید.باالتر 

 .شوید سامانه واردبر اساس مراحل فوق کاربری و رمز عبور با استفاده از حساب  -.

 را انتخاب کنید. "درس ها"پس از ورود وارد صفحه زیر می شوید، لطفاً در ستون سمت راست گزینه  -5
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صفحه ای برای شما باز می شود که در آن صفحه دانشکده ای که در آن درس  "درس ها"پس از انتخاب گزینه  

 برای شما ارائه می شود را انتخاب نمایید.

 

 

 دانشکده داروسازی

 پیراپزشکی دانشکده

 دانشکده پرستاری مامایی

 دانشکده پزشکی

 دانشکده دندانپزشکی

 دانشکده بهداشت

 دانشکده پرستاری سنقر
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شما )نام  دانشکده های کالس ،پس از انتخاب دانشکده به صفحه دانشکده وارد می شوید که در آن صفحه-. 

 .کنیدکالس خود را پیدا ابتدا  کالس( تعریف شده است.

 

، صفحه ای برای شما نمایان می شود که در آن صفحه با وارد کردن  کالس خودبا کلیک کردن بر روی  -7

شما می  "من را ثبت نام کن"و کلیک روی گزینه  "کلید ثبت نام"به شما داده در قسمت  استادرمزی که 

 کالس خود شوید. توانید وارد
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 و می توانید از محتوای بارگزاری شده استاد به مدت یک هفته استفاده کنید. شده اید خود اکنون وارد کالس -7

ی خود دانشجو دوستان آن را بهضروری است توجه داشته باشید که این رمز به عنوان کلید کالس شماست و  نکته:

 ندهید. سایر کالسها در

را دانلود کرده و به مطالعه آن بپردازید.)ممکن درس به نحوی تولید شده باشد که دانلود نشود و  )محتوا(درس-8

 آنالین باشد( تفقط قابل خواندن و مشاهده به صور

وال در تمام مراحل فوق می توانید به صورت حضوری به مرکز مطالعات و نه سدر صورت هر گو

 17187333-2توسعه علوم پزشکی واحد آموزش مجازی مراجعه کنید و یا با شماره تماس های 

واحد  ان)کارشناسو جناب آقای مهندس یاوریان  خانم مهندس پور متعبد سرکار  333داخلی 

 .تماس حاصل فرماییدآموزش مجازی(

 

 

  


