دانشجویانی که برای اولین بار قصد ورود به سایت مدیریت یادگیری و آزمون های آنالین به نشانی  twlms.irرا دارند،
بایستی جهت ورود به پنل شخصی خود ،کد دانشجویی را به عنوان نام کاربری و کد ملی به همراه حروف  aAرا در انتهای
آن به عنوان رمز عبور وارد نمایند.ما در این مقاله نحوه ثبت نام در سایت ریالین راکامل توضیح داده ایم .بدین ترتیب همه
کاربرانی که ثبت نام در سامانه مجازی  Lmsریالین را انجام داده باشند ،می توانند از امکاناتی همچون ورود به کالس،
ارسال تکالیف ،شرکت در آزمون ها و  ...بهره مند شوند.
در این مقاله قصد داریم تا با همه بخش های سامانه ریالین علمی کاربردی آشنا شویم .اما چنانچه در هنگام ورود یا انجام
هر کدام از موارد مربوطه در سایت دچار مشکل یا ابهامی شدید ،می توانید با کارشناسناسان ما تماس گرفته و تمام
راهنمایی ای الزم را دریافت نمایید .

نحوه ثبت نام در سایت ریالین علمی کاربردیtwlms.ir
ترویج آموزش آنالین ،بویژه بعد از شیوع بیماری کرونا باعث شد که دانشگاه علمی کاربردی نیز دست به کار شده و سامانه
ایی را طراحی کند که در آن دانشجویان می توانند نه در تنها در کالس های آنالین ،بلکه در آزمون ها به صورت غیر
حضوری و اینترنتی شرکت نمایند.
نام این سایت ،سامانه مجازی ریالین نام دارد .در واقع می توان گفت که این سایت جهت آزمون آنالین است که به همراه
سامانه های مدیریت یادگیری) (LMSفضای مناسبی را برای مدیرست آموزش ها و تسهیل دسترسی دانشجویان به
محتواهای درسی ایجاد کرده است .به طوری که  Lmsریالین در حال حاضر در بیش از  200مرکز دانشگاهی کشور به
عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های آموزشی به کار می رود.
ام ا پر واضح است که ثبت نام در سامانه ریالین برای استفاده از امکانات آن ضروری است و هر دانشجو بایستی پروفایل و
پنل شخصی خود را داشته باشد .برای این مورد ،الزم است که بعد از ورود به سامانه ریالین علمی کاربردی  ،نام کاربری
و رمز عبور داشته باشید.
اگر برای اولین بار است که به این سامانه مراجعه می کنید ،جهت ثبت نام می بایست شماره دانشجویی را به عنوان نام
کاربری ،و کد ملی را به عنوان رمز عبور وارد کنید .اما نکته مهم در اینجا آن است که حتما بایستی بعد از کد ملی حروف
کوچک و بزرگ  aAرا در انتهای کد ذکر کرده و سپس بر وی ورود کلیک نمایید .اکیدا توصیه می شود که بعد از اولین
ورود حتما رمز عبور خود را تغییر دهید.اگر از نحوه ثبت نام در سایت ریالین سوال دارید میتوانید با کارشناسان ایران
تحصیل تماس و سواالت خود را مطرح نمایید.
اطالعیه

سامانه ریالین دانشگاه علمی کاربردی هم برای آموزش مجازی و هم برای برگزاری امتحانات غیرحضوری استفاده می
شود.

راهنمای ورود به سامانه ریالین علمی کاربردی
ورود به سامانه  twlms.irبسیار آسان بوده و همانند انتخاب واحد دانشگاه علمی کاربردی دانشجویان تنها با طی چند مرحله
می توانند وارد پنل شخصی خود شوند .برای آشنایی بیشتر مراحل الزم را به صورت تصویری شرح می دهیم.



برای ورود به سایت مدیریت یادگیری و آزمون های آنالین ،آدرس اینترنتی  twlms.irرا در مرور گر خود وارد نمایید تا
وارد صفحه اصلی شوید .بهتر است قبل از ورود از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید .برای ورود بر روی کلمه
ورود که در سمت چپ باالی صفحه با مربع زرد نشان داده شده است ،کلیک نمایید.



در مرحله بعد در پنجره ایی که برایتان نمایش داده می شود ،اطالعات خواسته شده اعم از نام کاربری و رمز عبور را
درج نمایید.



پس از آنکه وارد صفحه شخصی خود شدید ،می توانید منوهای مختلفی همچون کالس ها ،جلسات آنالین ،آزمون ها،
ارزیابی ها ،مدارک ،تابلوی اعالنات ،صندوق پیام ها ،و ثبت نام در دوره های آزاد را مشاهده نمایید .با کلیک بر روی هر
کدام می توانید از امکانات آن استفاده کنید.



انتخاب گزینه " کالس ها " از منوی سمت راست صفحه



انتخاب گزینه " ورود به کالس " از منوی مقابل درس مورد نظر



انتخاب روش ورود به سایت مدیریت یادگیری و آزمون های آنالین( مرورگر یا استفاده از اپلیکیشن ) و سپس وارد کالس
شوید.

نحوه ورود به کالس  Lmsریالین
یکی از امکانات مهم سامانه ریالین علمی کاربردی استفاده از کالس های آنالین است .پس از آنکه دانشجو وارد پنل خود
شد ،با انتخاب منوی " کالس ها" می تواند همه کالس هایی که برای او تعریف شده است را با جزئیات الزم اعم از شناسه،
ترم ،درس ،زیرگروه ،و مدرس مشاهده کند .منظور از شناسه همان کد کالس می باشد .برای وورد به هر کدام از کالس
های سامانه مجازی ریالین می بایست مطابق زیر عمل کرد.



زمانی که بر روی منوی " ورود " کلیک کردید ،وارد صفحه ایی می شود که در آن بخش های مختلف کالس گنجانده شده
است.



با لمس جلسات آنالین ،عناوین ،تاریخ و ساعات آغاز و پایان کالس ها قابل مشاهده خواهد بود .با آغاز هر کالس لینک
ورود فعال شده و می توانید وارد آن شوید.



زمانی که بر روی ورود کلیک کردید ،کادری باز خواهد شد که باید گزینه ” “ open in browserرا فشارداده تا به جلسه
کالس وارد شوید.



مشاهده سواالت و پاسخگویی به سواالت به صورت تشریحی ،تستی یا از طریف آپلود عکس و انتخاب گزینه ثبت پاسخ در
انتهای هر سوال



یک نکته مهم آن است که اگر در مایل به دستیابی به جلسان گذشته هستید ،می توانید به قسمت جلسات ضبط شده که در
پایین جلسات آنالین قرار داده شده اند مراجعه و آن ها را بارگذاری نمایید .همچنین در قسمت کالس ها دستیابی به محتوای
کالس ها امکانپذیر می باشد.



با مراجعه به بخش کارنامه قادر خواهید بود تا اطالعات کامل مربوط به آزمون های میان ترم و کوییز ،تکالیف ،و حضور
و غیاب ها را ببنید .دقت داشته باشید که اگر مدرس نمره آزمونی را برای شما ثبت نکرده باشد ،نمی توانید آن را در سایت
Lmsریالین مشاهده نمایید.

به منظور آشنایی با رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور مهر وارد لینک قرمز شوید.

راهنمای ارسال تکالیف در سامانه مجازی ریالین
بخش دیگر سایت  twlms.irمربوط به تکالیف باشد .برای دسترسی به این قسمت کافی است که وارد کالس سامانه مجازی
ریالین شوید .جهت ارسال هر تکلیف ،ز مانی که لیست کالس ها برایتان به نمایش درآمد ،باید بر روی گزینه ورود در مقابل
کالسی که قصد فرستادن تکلیف آن را دارید کلیک نمایید .
در مرحله بعد با انتخاب گزینه " ارسال تکلیف"  ،فایل تکلیف خود را بارگذاری و در قسمت مربوطه قرار دهید .توجه
داشته باشید که فرمت و قالب فایل شما می بایست در یکی از موارد ذکر شده در سامانه باشد ،در غیر این صورت با خطا
مواجه خطا شد.
همچنین ،حداکثر سایز مجاز هر فایل نیز  5مگابایت می باشد که البته مدیر کل سامانه می توان آن را تغییر دهد .با انجام
تمامی مراحل می توانید گزینه " ارسال فایل" را لمس نموده و منتظر بارگذاری بمانید.
عالوه بر این ،چنانچه توضیح خاصی برای مدرس دارید ،این امکان وجود دارد که آن را در بخش " توضیحات و پاسخ
دانشجو" درج کنید .در نهایت با انتخاب منوی " ذخیره تغییرات" کار شما به اتمام می رسد.

مراحل ورود به سایت مدیریت یادگیری و آزمون های آنالین
همه دانشجویانی که قبال ثبت نام در سامانه ریالین را انجام داده و اطالعات آن ها در کالس ها موجود است.ما نحوه ثبت نام
در سایت ریالین را کامل بیان کردیم.اکنون می توانند در آزمون های آنالین دانشگاه علمی کاربردی شرکت نمایند .برای
این منظور به راهنمای زیر توجه داشته باشید.



پس از ورود به پنل شخصی سامانه ریالین علمی کاربردی  ،بر روی منوی " رویدادهای پیش رو" کلیک کنید .از این
طریق می توانید از آزمون هایی که تاریخ آن ها نزدیکترین تاریخ به زمان ما است را مشاهده نمایید.

تذکر : 1اگر با وجود تعیین وقت قبلی به سامانه  Lmsریالین مراجعه کردید اما لینک آزمون وجود نداشت ،بدان معناست که
مدرس هنوز آزمون را فعال نکرده است .همچنین اگر پیغام " آزمون هنوز فعال نشده است " مواجه شدید به معنای آن می
باشد که مدرس د راحی سواالت دچار مشکل شده است.

تذکر  : 2زمان آزمون شما به محض کلیک بر روی " ورود به آزمون" شروع خواهد شد .از این رو اگر دو امتحان به
ترتیب دارید ،از کلیک بر روی هر دو به طور همزمان خودداری کنید .همچنین ،امکان پاسخگویی پس از اتمام مهلت تعیین
شده به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود.



برای آغاز آزم ون بر روی " ورود به آزمون" کلیک کنید .در صفحه بعد برای شما توضیحات الزم به همراه مدت زمان
باقیمانده ذکر شده است.



پس از آنکه سوالی را پاسخ دادید ،حتما گزینه ثبت سوال را بزنید .بعالوه اگر نیازمند بارگذاری تصویر بودید ،گزینه "
" insert imageکه در باالی صفح ه واقع شده است را انتخاب و با جستجوی عکس از کامپیوتر و انتخاب آن را آپلود
نمایید .توجه داشته باشید که بخش " ارسال فایل " که در پایین کادر قرار گرفته است تنها برای فایل های صوتی یا پی دی
اف می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با اعتبار مدرک دانشگاه علمی کاربردی روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

نحوه تغییر پروفایل پس از ثبت نام در سامانه ریالین
نحوه ثبت نام در سایت ریالین را کامل توضیح داده ایم اکنون اگر تصمیم به تغییر پروفایل خود داردید همانطور که قبال نیز
اشاره کردیم که برای امنیت بیشتر بهتر است رمز عبور خود را تغییر دهید .اما گاهی امکان دارد که دانشجو به دالیل
دیگری نیز مایل باشد تا در اطالعات پروفایل خود تغییر ایجاد نماید .مراحل زیر بدین منظور به شما کمک خواهد کرد.



پس از ورود به سامانه ریالین علمی کاربردی  ، irگزینه ورود را انتخاب کرده ،و نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض یا
قبلی را درج کنید.



برای تغییر کلمه عبور  Lmsریالین به منوی آدمک نشان که در سمت چپ باالی صفحه انتخاب داده شده است را انتخاب و
سپس گزینه " تغییر کلمه عبور" را انتخاب نمایید.



در پنجره بعد مطابق آنچه خواسته شده ،کلمه عبور فعلی ،کلمه عبور جدید ،و تکرار کلمه عبور جدید را درج کنید .دقت
داشته باشید که رمز عبور جدید بایستی حتما  8رقمی ،شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی باشد .با انجام موارد باال
گزینه " بروزرسانی کلمه عبور" را لمس نمایید.



از این به بعد می توانید با مراجعه مجدد به بخش پروفایل ،اطالعات شخصی ثبت شده را مشاهده نموده و ار مغایرتی وجود
داشت آن را تصحیح کنید .توجه داشت باشید که شماره تلفن و آدرس ایمیل حتما به درستی وارد شده باشند.



زمانی که تغییرات الزم را انجام دادید ،بر روی گزینه " ذخیره تغییرات" کلیک نمایید.



بعد از این مرحله یک کد به ایمیل شما ارسال می شود که الزم است آن را در محل مربوطه کپی کرده و تغییرات را ذخیره
کنید .در این حالت زیر کادر ایمیل تان یک تیک سبز نشان داده خواهد شد.



مجددا نوبت به تلفن همراه می رسد و همان روند قبلی را باید تکرار نمود .این موارد باعث می شود که در صورت بروز
مشکل ،کد یا رمز عبور جدید برایتان ارسال گردد.

نرم افزارهای الزم جهت ورود و استفاده از سامانهtwlms.ir
دانشجویان گرامی الزم است که حتما برای استفاده هر چه بهتر از بخش های مختلف آن ابتدا یک سری نرم افزار را نصب
کرده و سپس وارد سایت شوند .چرا که بدون نصب این موارد امکان ورود وجود ندارد.











ادوب کانکت  -اندروید
کیبورد فارسی ادوب کانکت
نرم افزار کاهش دهنده حجم عکس  -اندروید
نرم افزار کاهش دهنده حجم عکس  -کامپیوتر
ادوب کانکت  -کامپیوتر ( برای استفاده از ویندوز)
فلش پلیر- IE
فلش پلیر- firefox
فلش پلیر- chrome
ادوب کانکت- apple

اطالعیه
دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دقت داشته باشند که برای انجام الکترونیکی اموری همچون انتخاب واحد ،پرداخت
شهریه ،مشاهده نمرات و  ...باید به سامانه هم آوا مراجعه کنند.

کاربرد سامانه ریالین علمی کاربردی
1سامانه مدیریت یادگیری و آزمون های آنالین دانشگاه های علمی کاربردی با عنوان " سایت ریالین علمی کاربردی " ازجمله زیر ساخت هایی است که همزمان هم برای ارائه آموزش ها و برگزاری کالس های آموزشی غیر حضوری و
آنالین و هم برای برگزاری امتحانات مجازی پایان ترم دانشجویان استفاده می شود.

2با توجه به اینکه عالوه بر سایت ریالین سامانه های دیگری نیز برای ارائه آموزش ها و برگزاری امتحاناتدانشگاه وجود داشته ،سامانه آموزشی و امتحانی دانشجویان هر دانشگاه از سوی اساتید و مسئوالن واحد محل تحصیل تعیین
شده و به دانشجویان اطالع رسانی می شود.

3دانشجویانی که سامانه ریالین به عنوان سایت آموزش و امتحانات مجازی ( یا یکی از این موارد ) انتخاب شده است بایدبا مراجعه به سایت ریالین دانشگاه علمی کاربردی محل تحصیل خود ،وارد صفحه شخصی خود در این سامانه شده و از
امکانات آن استفاده کنند.

اخبار مرتبط با دانشگاه علمی کاربردی
بازنگری  ۱۰۴عنوان برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از بازنگری  ۱۰۴عنوان برنامه درسی در این دانشگاه تا پایان سال جاری
خبر داد.

اجرای طرح هوشمندسازی در دانشگاه علمی کاربردی کشور

معاون نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت :یکی از طرح های دانشگاه "هوشمند سازی کلیه خدمات و
فرآیندهای دانشگاه" است.
برای دریافت پی دی اف مقاله کلیک کنید.
خالصه مطالب
در این مقاله به خدمات و بخش های مهم سامانه ریالین علمی کاربردی به نشانی twlms.irاشنا شدیم و دیدیم که برای
ورود به کالس یا شرکت در آزمون چه مراحلی الزم است.
با توجه به آنکه برخی از دانشجویان در هنگام حضور در جلسات آنالین  Lmsریالین از نحوه استفاده از امکانات این سایت
اطالع چندانی نداشته و گاها با پیغام های خطا روبرو می شوند ،برای دریافت راهنمایی بهتر است که با کارشناسانی خبره
در چنین زمینه هایی مشورت نمایند .برای این منظور شماره های درج شده در جدول زیر از ساعت  8صبح الی  12در
همه روزهای کاری هفته آماده پاسخگویی به دوستان گرامی است .

