راهنمای ورود و استفاده از کارگاه ایمنی ،حفاظت و مدیریت آزمایشگاه
کاربر گرامی
با سالم و احترام ،لطفا مراحل ذیل را جهت ورود به کارگاه ایمنی در سامانه مجازی دانشگاه فردوسی دنبال نمایید:
 .1دستگاه رایانه از نوع  PCو یا نوت بوک
 .2داشتن هدست و یا اسپیکر جهت شنیدن صدای جلسات کارگاه
 .3داشتن خط اینترنت جهت ارتباط از خارج دانشگاه و یا متصل بودن به شبکه دانشگاه از داخل دانشگاه بدون نیاز به اینترنت
 .4نصب و بروز بودن نرم افزارهای مورد نیاز جهت باز نمودن محتوای آموزشی و سایت مانند:
 داشتن و یا نصب یکی از مرورگرهای روبرو ()IE, Firefox, Chrome
 نصب  flash playerمتناسب با مرورگر و نسخه ویندوز( 32یا  44بیتی)
 .5اتصال به سایت ( fum-elearning.um.ac.irتایپ آدرس فوق در نوار آدرس مرورگر)
 .4ورود یوزر و پسورد در کادرهای خواسته شده ،که برای دانشجویان همان یوزر و پسورد پورتال پویا می باشد.
 .7در صفحه باز شده کلیک روی عنوان "درسهای من" و یا " "my coursesبسته به نوع فارسی و یا التین بودن صفحه
 .8در صفحه باز شده کلیک روی عنوان "آموزش ایمنی ،حفاظت و مدیریت آزمایشگاه"
 .9در صفحه درس تمامی مطالب ذیل عناوین مشخص شده طبقه بندی شده اند:
 لینک ورود به کارگاه و لیست سخنرانان که مجموعا شامل یک لینک برای ورود به کالس آنالین در صورت برگزاری
می باشد و نیز برنامه سخنرانی اساتید مربوطه است.
 کتب و جزوات موجود که شامل فهرست کلیه کتابهای موجود در دفتر ایمنی دانشگاه جهت مطالعه شما می باشد.
 در ادامه مطالب سخنرانی هر یک از اساتید به تفکیک مطالب عنوان شده ،دسته بندی گردیده و ذیل نام هر سخنران
مجموعه ای از اسالیدهای آن سخنران و بسته هایی با شکل زرد رنگ در کنار آنها مشاهده می شوند که با کلیک
روی هر بسته که یک فایل ویدیویی می باشد ،صوت و اسالیدهای آن استاد نمایش داده می شود.
* جهت نصب نرم افزارها از سایت مرکز آموزش های الکترونیکی به آدرس  elc.um.ac.irو مراجعه به بخش نرم افزارها نیز
می توانید کمک بگیرید.

