راهنمای سامانه ایلب (اپلیکیشن اندرویدی)

باسمه تعالی

جهت استفاده از اپلیکیشن اندرویدی سامانه الگ بوک الکترونیکی ایلب ،ابتدا در نووار آدرس مرورگور ووود ،آدرس ielb.ir
را تایپ نمایید .در صفحه باز شده به بخش اپلیکیشن های سامانه ایلب مراجعه نمووده و بور روی لیکود دریا وت اپلیکیشون
اندروید کلید ککید .پس از دانلود نرم ا زار آن را نصب و راه اندازی نمایید.

پس از اجرای اپلیکیشن با پیغام زیر مواجه وواهید شد:

برای حل این پیغام و انجام تکظیمات اولیه اپلیکیشن بر روی دکمه  OKکلید ککید ،سپس اطالعات کواربری ووود را بوا توجوه
به شکل و مراحل زیر وارد نمایید:
2

آدرس سامانه ،نام کاربری و رمز عبور را تایپ کرده و برروی دکمه ثبت کلید ککید.
توجه :در صورتی که اطالعات کاربری شما با مو قیت ثبت شود ،پیغام "اطالعوات
شما تایید شد" را مشاهده وواهید کرد.
نکته :پس از تایید اطالعوات کواربری در هموین صوفحه ،بور روی بروزرسوانی هوا
کلید نمایید ،تا اپلیکیشن جهت ثبت عالیتهای شما آماده گردد.
نکته مهم :جهت ثبت اطالعات کاربری و بروز رسانی ها باید بوه ایکترنوت متصول
شوید.
چکانچوووه از جانوووب وزارت تغییراتوووی در هووور یووود از بروزرسوووانیها رخ دهووود،
بر روی آیکن

کلید نمایید ،تا به صفحه تکظیمات هدایت شوید.

در صفحه تکظیمات بر روی بروز رسانی عکوان موردنظر کلید ککید تا تغییورات
رخ داده در اپلیکیشن شما اعمال شود.
توجه :بورای بازگشوت بوه صوفحه اصولی اپلیکیشون بور روی آیکون

کلیود

نمایید.
در صفحه اصلی اپلیکیشن شما با توجه به عالیت وود میتوانید بر روی عکوان مورد نظر کلید کرده و اطالعات مربوط به آن
را ثبت نمایید.
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نکته :در صورت عدم دسترسوی بوه ایکترنوت شوما دوادر بوه ثبوت عالیتهوا وواهیود بوود؛ کوه پوس از اتصوال بوه ایکترنوت
عالیتهای ثبت شده بصورت وودکار به اساتید ارسال وواهکد شد.
کلید نمایید؛ تا به صفحه لیسوت عالیوت موورد نظور هودایت

جهت نمایش اطالعات ثبت شده هر عالیت بر روی آیکن
شوید.

در صورتی که عالیت(های) ثبت شده شما به اساتید ارسال نشده باشکد شما دوادر وواهیود بوود آیتم(هوای) موورد نظور را
حذف نمایید؛ برای این کار  ،چکد ثانیه بر روی آیتم مورد نظر کلید ککید تا مکوی حذف نمایان شود؛ سوپس بوا کلیود بور روی
مکوی حذف ،آیتم از لیست حذف شود.
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