
 

 (مقطع کارشناسی)  مجازي  هنماي اخذ دروسرا

  مطالعه فرمائید.انتخاب دروس مجازي راهنماي زیر را بدقت  اهشمند است پیش ازدانشجوي گرامی: خو

 استفاده از رایانه واینترنت براي دانشجویان الزامی است. رونیکی و داشتن مهارت پایه  جهت داشتن عالقه وآمادگی یادگیري در محیط الکت .1

 ) برگزار خواهد شد.onlineکالس ها بصورت برخط ( .2

پردیس محل در   بصورت حضوري ،بمنظور آشنایی دانشجویان با استاد درس و نحوه استفاده از کالس هاي مجازي هفته اول و دوم  توجه: 

 در صورت نیاز کالس هاي حضوري بصورت محدود تشکیل خواهد شد.برگزار خواهد شد و در طی ترم  2شماره 

 دسترسی به رایانه، نرم افزار هاي مورد نیاز وپهناي باند مناسب اینترنت یا اینترانت الزمه حضور در کالس هاي آنالین خواهد بود. .3

از سامانه،  و قابلیت هاي  تمامی امکانات براي دسترسی به .تجهیزات مورد نیاز براي شرکت در دوره مجازي را بررسی وتهیه نمائید .4

 استفاده شود.)  Google chrome(کروم گوگل ) وfire fox Mozilla( فایرفاکس موزیال مرورگرهاي

) استفاده شود وبسته به مرور گري Flash player (فلش پلیر بعضی از قسمت هاي سایت از نرم افزار  براي مشاهده محتوا هاي آموزشی و .5

 نسخه خاص آن مرورگر را بر روي سیستم خود نصب کنید. استفاده می کنیدکه 

 Adobe connectم خود خواهید داشت که می توانید از نرم افزار بر روي سیست Addinجهت اتصال به کالس مجازي، نیاز به نصب یک  .6

Pro Addin  .استفاده نمائید 

مراجعه   Lms.atu.ac.irبه آدرس  مدیریت یادگیري الکترونیکیتدا به سایت براي دسترسی به محیط سامانه آموزش مجازي دانشگاه اب .7

با درج کد کاربري و  کلیک نمائید سپس     سما را انتخاب نموده وبر روي نموده و از منوي ورود به سیستم، منوي ورود از طریق

 ) وارد صفحه کاربري شخصی خود خواهید شد.باشدکد کاربري ورمز عبور همان کد ورمز ورود به سامانه سما می رمز عبور خود ( 

 )، قبل از ورود به سیستم موجود می باشد.Mainpageراهنماي کاربري سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی در سمت راست صفحه اصلی( .8

 ده ق برنامه درسی ارائه شبمطاو پنج شنبه وزبان عمومی هر چهار شنبه هر پنج شنبه براي دروس مبانی جامعه شناسی  جازيکالس دوره م .9

 خواهد شد. برگزار در ساعات مقرر

اطالع رسانی به کلیه شرکت کنند گان از  مد هر گونه حادثه غیر مترقبه که منجر به عدم برگزاري جلسات کالس گردددر صورت پیشا  .10

 طریق پیامک انجام خواهد شد.

 3( غیبت بیشتر از   می باشدالزامی  را اخذ نموده اندبراي دانشجویانی که دروس دوره )  online( بصورت برخطحضور در دوره مجازي  .11

 )جلسه امتحان محروم خواهید شد.ت غیر موجه بودن غیبت از شرکت درجلسه مجاز نبوده ودر صور

 برگزار خواهد شد.  2محل پردیس شماره حانی اعالم شده در و مطابق با برنامه امت بصورت حضوريمجازي  امتحانات دروس  .12

    شیوه مجازي مطابق با آخرین ضوابط ومقررات آموزشی، بخشنامه ها ودستورالعمل هاي ابالغی وزارت علوم ضوابط ومقررات آموزشی .13

 می باشد.
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