
 بسمه تعالی 

 یبری ساعته پدافند سا  16دوره 

 کلیک نمایید. (شده، سپس بر روی درگاه ورود )قسمت باال سمت چپ سامانه LMSP.IR * جهت ورود به دوره، ابتدا وارد سامانه

 رمز عبور : شماره کامل موبایل شما –نام کاربری : شماره موبایل شما بدون صفر اول * 

 پایینی صفحه، راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه نمایید. * بالفاصله پس از ورود به صفحه شخصی خویش، در قسمت 

 ارائه اساتید بصورت آنالین و مطابق با تاریخ های اعالم شده در اطالعیه برنامه زمانبندی برگزار می گردد. * 

    پدافند سایبری:دوره  آنالینبرگزاری  های * تاریخ

 )دکتر مدیری(   13الی  9ساعت  -سرمایه سایبری و آسیب پذیری سایبری:  1401/ 05/ 23  یکشنبه

 )دکتر علی محمدی(  13الی  10ساعت  -مخاطره سایبری  :   1401/ 05/ 24دوشنبه  

 )دکتر موحدی صفت(  13الی  10ساعت   -امنیت سایبری :  1401/ 05/ 26چهارشنبه 

 )دکتر آقایی(  13الی   10ساعت   -جنگ سایبری :  1401/ 05/ 29شنبه 

 )دکتر گرجی(  13الی  10ساعت  -آمادگی دفاعی سایبری  :   1401/ 05/ 31دوشنبه  

 

روز به   60اری می گردد و تا ذ شخصی شما در سامانه بارگ* محتوای آفالین ارائه اساتید به همراه فایل جزوات، بالفاصله پس از ارائه آنالین اساتید در صفحه 

 آن ها دسترسی خواهید داشت.

 می باشد:دو روش  تید، به اساآنالین * نحوه حضور در کالس های 

 (س ادوبی کانکت محدود می باشد )ظرفیت حضور در کال  حضور در کالس از طریق نرم افزار ادوبی کانکتالف( 

 حضور در کالس بدون نصب نرم افزار ب( 



و حضور شما در دوره ها چه بصورت آنالین و چه بصورت  نیاز به انجام هیچگونه اقدام خاصی نیست  در هر یک از روش های فوق،  جهت حضور و غیاب  *  

 خودکار در سامانه ثبت خواهد گردید.آفالین، بصورت 

تاد را مشاهده  * آن دسته از دانشپذیران که نمی توانند در تاریخ های اعالمی در کالس های آنالین حضور بهم رسانند، میتوانند محتوای آفالین ارائه اس 

 نمایند. 

 ن به بخش آزمون در صفحه شخصی خود در سامانه مراجعه نمایید()جهت شرکت در آزمو.می باشد ماه   شهریور  23لغایت  13از تاریخ شرکت در آزمون * مهلت 

 تماس حاصل نمایید.   021-41872000* درصورت وجود هر گونه سوال یا مشکل، با شماره  


