
 lms.cfu.ac.ir فرهنگیان دانشگاه یادگیری مدیریت سامانه

با گسترش ویروس کرونا، تمامی مدارس و دانشگاه ها به صورت مجازی تدریس کردند. دانشگاه فرهنگیان نیز 

 سامانه سال، چند این در. کرد برگزار مجازی صورت به را خود تدریس و آموزش و نبود مستثنی قاعده  از این

یکی از آن ها lms.cfu.ac.ir  مانهسا که است آمده وجود به فرهنگیان دانشگاه یادگیری برای مختلفی های

شوند.  lms.cfu.ac.ir می باشد. دو گروه از افراد می توانند وارد سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

 .دانشگاه فرهنگیان می باشندگروه اول اساتید دانشگاه فرهنگیان و گروه دوم دانشجو معلمان 

، برای تمامی استان های کشور عزیزمان ایران lms.cfu.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

است. لذا، به یاد داشته باشید که هر استان، سامانه جداگانه ای ندارد. اگر شما هم جز اساتید دانشگاه فرهنگیان 

ن دانشگاه هستید، بهتر است که به طور مفصل با این سامانه آشنا شوید. هستید و یا جز دانشجو معلمان ای

برای آشنایی کامل با این سامانه و امکانات آن، نحوه ورود به آن و ... در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در 

  .اهیم کردادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوع دانید را برای شما عزیزان بیان خو

  

 :اطالعیه

دوره مهارت آموزی شامل دو پودمان می باشد که پودمان نخست آن طبق برنامه اعالم شده در سایت محل 

 .آغاز می شود 1400/7/25یک شنبه مورخ  آموزش مهارت آموزان، از روز

  

  lms.cfu.ac.ir معرفی کامل سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان

د، در دوران و شرایط گریزناپذیری همچون دوران کرونا، همه موسسات و مراکز آموزشی همان طور که بیان ش

به این نتیجه رسیدند که به دلیل طوالنی شدن این بحران، نمی توان دست روی دست گذاشت و آموزش را 

همه تعطیل کرد. به همین دلیل، کالس های آنالین به عنوان گزینه مناسب کالس های حضوری در راس کار 

دانشگاه فرهنگیان نیز از این جرگه عقب نماند و سامانه ای را مخصوص این  .مدارس و دانشگاه ها قرار گرفتند

ور ایجاد شد. برای این منظlms.cfu.ac.ir  امر قرار داد. سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان با آدرس

لذا، مقرر شد تا اساتید و دانشجویان همه دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه فرهنگیان تا اطالع ثانوی، تحصیل 

 .خود را از این طریق ادامه دهند

ان سامانه فقط برای آگاه کردن اساتید و دانشجوها از برگزاری کالس های آنالین و ارائه آموزش مجازی می 

، هیچ گونه انتخاب رشته ای در این سامانه انجام نمی شود. در واقع، افراد باید برای انتخاب رشته باشد. بنابراین

به سایر سایت های دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایند. برای شرکت در کال ها از طریق این سایت، افراد باید 
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این برنامه ها، شامل موارد زیر می  چند برنامه را بر روی سیستم و یا تلفن همراه خود نصب نمایند. برخی از

  :باشند

  بیتی یا کروم 32مرورگر فایرفاکس 

 پالگین کالس های مجازی ( adobe connect ) 

 فلش پلیر مخصوص مرورگر مورد استفاده 

  

  امکانات سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

، می توان وارد فضای اصلی شد "درس های من  "پس از ورود به سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان در قسمت 

 .ین بخش برخی امکانات تدارک دیده شده استو لیست دروس را مشاهده نمود. در ا

یکی از مهم ترین مسائلی که هر دانشجو در کالس های آنالین سر و کار دارد، امکان ارسال یا دریافت انواع 

نیز تدبیری اندیشیده شده است  lms.cfu.ac.ir فایل های صوتی، تصویری و یا پی دی اف است. در سامانه

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که  .های مورد نیاز را در برنامه ارسال کنند تا دانشجویان بتوانند فایل

تعداد مجاز ارسال فایل نیز به اجازه مدرس بستگی دارد. برای مثال: اگر استاد به شما اجازه ندهد نمی توانید 

 .لی را حذف کنیدبیش از یک فایل را بفرستید. بعالوه، در صورت عدم اجازه استاد، شما نمی توانید فای

نکته دیگر آن که، آیکون های در نظر گرفته شده برای هر نوع فایلی مختص آن نشان داده می شود. با یک 

، آن را دانلود کنید. شما می توانید با ”Save File“ بار کلیک کردن بر روی هر آیکون و انتخاب گزینه

از سوی دیگر، اگر مباحثه ای وجود  .مشخص کردن مسیر ذخیره سازی، آن را در سیستم خود ذخیره نمایید

را  "ارسال پاسخ "داشته باشد، مطالب قابل مشاهده خواهد بود. برای هر بار پاسخ دادن نیز می توانید دکمه 

 .لمس کنید

  

 lms.cfu.ac.ir سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان راهنمای ورود به

 ورود به سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان مستلزم جستجوی آدرس اینترنتی cfu.ac.ir 

 می باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که پس از مراجعه به سایت فرهنگیان، بر روی لینک سامانه

lms ه آن وارد شددانشگاه فرهنگیان کلیک کرده و ب. 

  

 انطور که در تصویر می بینید، در سمت چپ صفحه اصلی، باکسی با عنوان ورود به سایت منظور هم

شده است که در آن کاربر بایستی استان، نام کاربری و کلمه عبور خود را درج نماید. منظور از نام 



اساتید  کاربری ) شماره دانشجویی(، کلمه عبور پیش فرض دانشجویان) کد ملی ده رقمی(، نام کاربری

) کد استاد(، و کلمه عبور پیش فرض اساتید ) کد استادی ( می باشد. البته استان مورد نظر را می 

 .توان از طریق نقشه ایران که در صفحه موجود می باشد نیز انتخاب نمود

 

  

  وارد صفحه ای می شوید که در آن می توانید نام و نام  "ورود به سایت "پس از کلیک بر روی گزینه

خود را در باالی صفحه مشاهده کنید. همچنین، نمای کلی دروس در کادر سمت چپ و صفحه اصلی 

 .برای شما به نمایش در می آید

  

  درخواست  "اگر قصد دارید تا درس خاصی را در این سامانه تدریس نمایید، می توانید بر روی منوی

در سمت راست باالی صفحه کلیک کرده و در پنجره جدید، فیلدهای نمایش داده  "تدریس دوره

به شده را تکمیل کنید. نکته مهم در اینجا آن است که برای این که درسی تکراری نباشد و دانشجو 

در سامانه آموزش مجازی دانشگاه  "راحتی بتواند آن را پیدا کند، در قسمت که نام کامل درس

 .فرهنگیان ، بالفاصله نام استاد را ذکر کنید

  

 

  

  درخواست  "بعد از این که همه موارد، به ویژه فیلدهای ستاره دار را پر کردید، بایستی گزینه آبی رنگ

ساعت تایید خواهد شد و در بخش  48را انتخاب کنید. تقاضای شما حداکثر تا  "ایجاد یک درس

یت، با کلیک بر روی سپس می توانید با بازگشت به صفحه اول سا .درس های من قرار خواهد گرفت

درس مورد نظر، محتوای آن را مشاهده کنید. به این ترتیب، قادر خواهید بود تا تغییرات و تنظیمات 

 .الزم را ایجاد نمایید

  

 .، بر روی لینک کلیک کنیدرشته های دانشگاه فرهنگیان جهت آشنایی و اطالع از بهترین
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 نحوه ورود به صفحه آزمون سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان امکان برگزاری آزمون های آنالین نیز وجود دارد. برای دسترسی به هر  lms در سامانه

کدام از آزمون ها یا کوئیزها، بر روی اسم آن کلیک نمایید. توجه داشته باشید که در برخی از آزمون ها، زمان 

البته برای  .ود به این مسئله دقت فرماییدپاسخگویی محدود و در برخی نامحدود است. بنابراین، در هنگام ور

را وارد کنید.  lms.cfu.ac.ir شرکت در آزمون های سامانه آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان بایستی، آدرس

برای شما نمایش داده  "وضعیت شرکت در آزمون "پس از اینکه به سواالت پاسخ دادید، یک پنجره با عنوان 

توانید مشاهده کنید که به کدام سوال پاسخ داده و به کدام نداده اید. در  می شود که در آن به خوبی می

 .می توانید به امتحان پایان دهید "ثبت همه پاسخ هال و اتمام آزمون "نهایت، با انتخاب دکمه 

توجه داشته باشید که در امتحاناتی که محدودیت زمانی وجود دارد، چنانچه در میانه امتحان زمان پاسخگویی 

به اتمام برسد، دیگر قادر به پاسخگویی نخواهید بود، اما آنچه را که جواب داده اید ثبت خواهد شد. همچنین، 

 .را هم نزنید، باز هم پاسخ ها ذخیره می شوند "اتمام آزمون "حتی اگر دکمه 

 ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان با گوشی تلفن همراه

آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان الزم است که آدرس اینترنتی سامانه مجازی دانشگاه  برای ورود به سامانه

را وارد نمایید. ممکن است برخی از دانشجویان و اساتید مایل باشند تا از طریق  lms.cfu.ac.ir  فرهنگیان

بهره مند  گوشی به کالس های مجازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان وارد شده و از خدمات آن

برای این کار الزم است که قبل از هر چیز نرم افزارهای خاصی را نصب نمایید. این نرم افزارها برای  .شوند

بهره مندی از مواردی همچون طراحی آزمون، ثبت نمره و برقراری ارتباط و گفتگو طراحی آزمون، ثبت نمره 

 .و برقراری ارتباط و گفتگو ضروری است

دانشگاه فرهنگیان برخی از کالس های خود را به صورت همزمان و تعدادی را به  lms انهاز سوی دیگر، سام

شکل غیر همزمان برگزاری می کند. به همین دلیل، اگر از لوازم کافی در سیستم خود برخوردار نباشید، 

 مطمئنا دچار مشکل خواهید شد. اما نرم افزارهای الزم از چه قرارند؟

 دانلود نرم افزار Adobe Connect از گوگل پلی و نصب آن بر روی سیستم عامل اندروید 

 جستجوی نشانی cfu.ac.ir در موتور جستجوگر کروم یا فایرفاکس و کلیک بر روی گزینه Open 

Adobe Connect جهت باز شدن کالس 

را   Adobe Connect نیز می توان نرم افزار ios به یاد داشته باشید که برای گوشی های با سیستم عامل

 .وارد سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان شوید Safari دانلود نموده و با مرورگر app store از

  



 

  

 نحوه ورود به بخش تکالیف سامانه یادگیری فرهنگیان

برای دانشجویان، ورود به  lms.cfu.ac.ir یکی دیگر از بخش های سایت سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان

بخش تکالیف است. در قسمت تکالیف می توانید تکالیفی که استاد قبال معین کرده است را ارسال نمایید. در 

اساتید برای تکالیف مهلت خاصی را تعیین می کنند و به همین دلیل می توانید با کلیک بر روی برخی موارد، 

قادر  "وضعیت تحویل  "همچنین در قسمت  .از آخرین تاریخ تحویل مطلع شوید "مهلت تحویل "دکمه 

وضیحات برای خواهید بود تا وضعیت تحویل، وضعیت تصحیح، مهلت تحویل، زمان باقیمانده، آخرین تغییر و ت

وارد صفحه ای خواهید که در آن استاد نحوه ارائه  "دکمه تحویل "تحویل را ببینید. با کلیک بر روی گزینه 

 .مطلب، صوتی، تصویری، و یا نوشتاری بودن آن را مشخص نموده است

  

 :اطالعیه

شده در اطالعیه های  در صورتی که مهارت آموزی نتواند در فرصت اعالم شده و بر اساس همه موارد مطرح

 معرفی فرهنگیان دانشگاه به پرورش و آموزش وزارت طرف از احتماال شود نام ثبت سایت وارد ، 2شماره 

 .است نشده

  

  

  

 نحوه تغییر رمز در سایت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

برای این امر می توانید برخی از دانشجویان و یا اساتید به دالیل مختلف مایل به تغییر رمز ورود خود هستید. 

و کلیک بر روی نام خود که در باال  lms.cfu.ac.ir پس از ورود به سایت سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان

 .درج شده است، منوی ترجیحات را انتخاب نمایید

ورود  رمز عبور فعلی، رمز ورود جدید، رمز "می توانید چند فیلد با عنوان  "تغییر رمز ورود "سپس در قسمت 

را ببینید. سعی کنید رمزی را انتخاب نمایید که در عین ساده بودن، افراد دیگر نتوانند به آن  "جدید )دوباره(

 .کلیک کنید "خانه "دستیابی داشته باشند. برای ادامه امور عادی، باید بر روی گزینه 

  



  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ام مدرس در دانشگاه جامع فرهنگیانزمان و نحوه استخد برای اطالع از

  

 دانشگاه فرهنگیان lms.cfu.ac.ir مزایا و معایب سامانه

نامیده می شود. در واقع آموزش  LMSسیستمی که سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان از آن بهره می برد، 

ای آموزش مجازی است. حال، مسلما این شیوه یادگیری به معن E-learning الکترونیکی ال ام اس، ترجمه

و تدریس از معایب و محسنات خاصی برخوردار می باشد که صالح دیدم به طور مختصر برخی از آن ها را 

تسهیل  "اگر بخواهیم به دنیال برتری های این شیوه بر نوع حضوری باشیم، به احتمال زیاد  .برشماریم

قبل از هر چیز در ذهن متبادر می شود. به عنوان مثال، شخص  "ت و هزینه دسترسی و صرفه جویی در وق

می تواند در منزل و در هر زمانی که بخواهد، به مطالب تدریس شده دسترسی یابد. بعالوه، به طور معمول 

 .ظرفیت پذیرش کالس های مختلف بیشتر، و ارتباط با اساتید راحت تر می باشد

وجود نیز غیر قابل انکار است و مسلما به دلیل نوپا بودن نسبی این روش در سامانه در این بین، وجود معایب م

، نیاز به بهبود سازی و ارتقا دارد. کندی سرعت اینترنت،  lms.cfu.ac.ir مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

می رود که  عدم ارتباط چهره به چهره، مشکالت مربوط به برگزاری امتحانات از جمله معایب به شمار

 .خوشبختانه گام های موثری در این راه برداشته شده است

  

  

 دانشگاه فرهنگیان جدیدترین اخبار پیرامون سامانه مدیریت یادگیری

 اندازی سامانه مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان خارج از کشور راه

 طرح و پژوهش سامانه امالک، سامانه نظیر دیگری های مجتبی زینی وند با بیان کرد: در روز های آتی سامانه

 راه نیز را کشور از جخار مدارس سرپرستان و مدارس عملکرد ارزیابی سامانه و اعزامی های نیروی تحقیقاتی

 .کرد خواهیم اندازی

  

 LMS طراحی آزمون آزمایشی در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af/


طراحی  LMS الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه در آزمایشی آزمون دانشگاه تربیت مدرس اعالم کرد که

 .است دسترسی قابل اساتید و دانشجویان و برای همه

  

های مدیریت یادگیری داخلی باید  های داخلی رایگان شود/ سامانه دهنده ترافیک سرویس

 یکپارچه شوند

 بها یا حتی رایگان شود، به دانش های داخلی نیم دهنده مدیر عامل اسکای روم گفت: اگر ترافیک سرویس

 .های ترافیک نشوند کند که درگیر هزینه آموزان و دانشجویان کمک می

  

 هزار کاربر در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران ۸نه بیش از فعالیت روزا

 در کاربر هزار ۸ روزانه و اند داشته شرکت تهران دانشگاه الکترونیکی کالس ۴۰۰ در کاربر هزار ۱۵تاکنون 

 .کنند می فعالیت دانشگاه الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه

  

بخشی آموزش دانشجو مسئوالن در اولویت نیست/ ضرورت کیفیت سیستم آموزش و پرورش برای

 معلمان

گری مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از اولویت نداشتن نهاد مدرسه  سازی و مطالبه معاون گفتمان

و سیستم آموزش و پرورش برای برخی مسئوالن و دولتمردان انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که رویکرد مسئوالن 

نسبت به معلمان تغییر نکند و کیفیت بخشی به آموزش دانشجو معلمان باز نگردد، روز به روز حوزه تعلیم و 

  .های بیشتری خواهد شد تربیت ما دچار آسیب

  

  

  

 :اطالعیه مهم

 مهارت آموزش محل استان های پردیس امور مدیریت سایت در شده اعالم برنامه اساس بر ثبت نام حضوری 

  .باشند کرده غیرحضوری نام ثبت به اقدام که آمد خواهد عمل به کسانی از  تنها و شد خواهد انجام آموز



  

  

 خالصه مطالب

آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان ، به برخی از بخش  در این مقاله تالش کردیم تا با راهنمای ورود به سامانه

اگر در استفاده از خدمات و  .های آن اعم از صفحه آزمون، ارسال فایل و نحوه تغییر رمز عبور نیز پبردازیم

به مشکل یا سوالی برخوردید کردید، می توانید  lms.cfu.ac.ir امکانات سامانه مجازی دانشگاه فرهنگیان

ران ما در ایران تحصیل یاری بجویید. برای این امر، کافی است که از طریق شماره تلفن از کمک های همکا

  .شب تماس حاصل نمایید 1صبح الی  8های درج شده در جدول های سبز رنگ این مقاله از ساعت 

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

 


