
 



 راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی



 

http://stos.ir 
 یا

www.stos.ir 

جهت ورود به سایت دفترآموزش کارکنان به سایت زیر مراجعه 

.نمایید  

http://stos.ir/


.جهت انجام آزمون به سامانه یادگیری الکترونیکی وارد شوید  



 

و رمز ورود وارد سامانه شوید( کد ملی)سپس با وارد کردن کد کاربری   

 
از ورود  رمز عبور خود را در سامانه  د قبل بایمیباشد که  123456توجه فرمایید رمز ورود هر فرد بصورت پیش فرض )

(یادگیری فراگیر آموزش تغییر داده و سپس به سامانه یادگیری الکترونیکی وارد شوید  

 

 کد ملی

123456 



جهت اطالع از منابع آموزشی موجود در سامانه یادگیری الکترونیکی پس از ورود به 
 سامانه روی منابع آموزشی من کلیک نمایید



 روی آرشیو منابع آموزشی کلیک نمایید کلیه منابع آموزشی برای شما نمایش داده می شود



 برای دریافت فایل روی دکمه مورد نظر کلیک نمایید



 دکمه دریافت را کلیک نمایید



 هم اکنون می توانید فایل مورد نظر را باز نمایید و یا آنرا ذخیره نمایید



 فایل مورد نظر دانلود شده و می توانید آنرا ذخیره و مطالعه نمایید



 جهت شرکت در آزمون، 
 درکالس های من کالس هایی را مشاهده می نمایید که برای شما در نظرگرفته شده است



 روی کالس مربوطه که به رنگ آبی می باشد کلیک نمایید



 سپس روی آزمون کالس مورد نظر که به رنگ آبی می باشد کلیک نمایید



.صفحه مورد نظر را کامال مطالعه نموده و سپس آغاز آزمون را کلیک نمایید  
 

(توجه فرمایید تا زمانی که آغاز آزمون را کلیک نکنید آزمون برای شما محاسبه نخواهد شد)  



هم اکنون سواالت به تفکیک برای شما نمایش داده خواهد شد   



شما می توانید در حین آزمون به سوال قبل و بعد بروید و به سواالت پاسخ دهید تا زمانی که 

 وقت آزمون به اتمام برسد 



 در پایان آزمون، نتیجه با نمره به شما اعالم می گردد



اکنون پنجره را ببندید هم  



 با زدن دکمه خروج، از سامانه خارج شوید

 )توجه فرمایید هربار که وارد سامانه می شوید برای خروج حتما دکمه خروج را کلیک نمایید(



؛با آرزوی موفقیت و بهروزی همکاران محترم   

 

   


