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 معاونت آموزشی

 

 در مورد برگزاری کالس ها 0011نیمسال اول  اطالعیه

 

 اطالعیه اساتید

 رامیگ اساتید  خدمت احترام و سالم عرض با

 پایان تا جدید تحصیلی نیمسال آموزشی تقویم که رساندمی شما اطالع به جدید تحصیلی سال تبریک ضمن .1

 ورود لینک شما، حال رفاه جهت. شد خواهد تکمیل و ایجاد مجازی آموزش سامانه در شهریور 62( امروز) جمعه روز

 کالسی رسمی ساعت اگر مثال عنوان به. بود خواهد فعال کالس رسمی ساعت از دیرتر و زودتر دقیقه 11 هاکالس به

 یمساله به است خواهشمند محترم اساتید از. بود خواهد فعال 11 تا 54:1 از کالس به پیوستن لینک باشد 54:1 تا 8

 باشد هداشت ادامه شده نظرگرفته در زمان از بیش کالس اگر. نمایند توجه کالس به ورود لینک شدن بسته و باز زمان

 نخواهد را کالس به ورود امکان شود خارج کالس از دلیل هر به دانشجویی اگر و شده غیرفعال کالس به ورود لینک

 .داشت

 .است شده بارگذاری مجازی آموزش اول صفحه در کاربردی هایلینک و افزارهانرم برخی و آموزشی هایفایل .6

 این. شودنمی داده نمایش سامانه در واحد، انتخاب عدم دلیل به دانشگاه جدید هایورودی به مربوط دروس .3

 .بود خواهد مشاهده قابل سامانه در ورودی نو دانشجویان واحد انتخاب از پس ساعت :6 دروس قبیل

 به غیراداری ساعت در و آنالین صورت به اداری ساعات در و شده فعال مجددا نیز سامانه آنالین گفتگوی .:

 .بود خواهد عزیز اساتید پاسخگوی( ممکن زمان اولین) آفالین صورت



 مشاهده ار عبور رمز بازیابی آموزشی ویدئوی لطفا کوتاه پیام طریق از عبور رمز بازیابی قابلیت شدن اضافه با .1

 طریق از عبور رمز فراموشی مواقع در تا نمایید وارد حتما( است نشده سیستم وارد اگر) را خود همراه تلفن شماره و

 .نمایید دریافت جدید رمز کوتاه پیام

 ضبط و است عزیز دانشجویان و محترم اساتید عهده بر آموزشی هایکالس ضبط گذشته تحصیلی سال مطابق .2

 لینک. شودنمی انجام( کالس 1111 تا 511 بین) روز هر در هاکالس باالی تعداد دلیل به سامانه در خودکار

extension افزار نرم و کروم fastStone است گرفته قرار مجازی آموزش اول صفحه در نیز هاکالس ضبط جهت  .

 .کنید استفاده نیز افزارهانرم سایر از توانیدمی شما

 

 اطالعیه دانشجویان

 عزیز دانشجویان خدمت سالم با

 پایان تا جدید تحصیلی نیمسال آموزشی تقویم که رساندمی شما اطالع به جدید تحصیلی سال تبریک ضمن .1

 ورود لینک شما، حال رفاه جهت. شد خواهد تکمیل و ایجاد مجازی آموزش سامانه در شهریور 62( امروز)  جمعه روز

 کالسی رسمی ساعت اگر مثال عنوان به. بود خواهد فعال کالس رسمی ساعت از دیرتر و زودتر دقیقه 11 هاکالس به

 . بود خواهد فعال 11 تا 54:1 از کالس به پیوستن لینک باشد 54:1 تا 8

 .شوند کالس وارد توانندمی استاد ورود از پس دانشجویان .6

 اهدستگ بردکی که کنید دقت. آنهاست دانشجویی شماره ورودی نو دانشجویان برای عبور رمز و کاربری نام .3

 .باشد انگلیسی حتما

 .است شده بارگذاری مجازی آموزش اول صفحه در کاربردی هایلینک و افزارهانرم برخی و آموزشی هایفایل .:

 ستدرخوا مورد تغییرات( اضافه و حذف) نماید واحد انتخاب بعد هایهفته در دانشجویی اگر باشید داشته دقت .1

 .شد خواهد داده نمایش مجازی آموزش صفحه در واحد انتخاب از بعد ساعت :6

 به غیراداری ساعت در و آنالین صورت به اداری ساعات در و شده فعال مجددا نیز سامانه آنالین گفتگوی .2

 .بود خواهد عزیز دانشجویان پاسخگوی( ممکن زمان اولین) آفالین صورت

 ضبط و است عزیز دانشجویان و محترم اساتید عهده بر آموزشی هایکالس ضبط گذشته تحصیلی سال مطابق .5

 لینک. شودنمی انجام( کالس 1111 تا 511 بین) روز هر در هاکالس باالی تعداد دلیل به سامانه در خودکار

extension افزار نرم و کروم fastStone است گرفته قرار مجازی آموزش اول صفحه در نیز هاکالس ضبط جهت  .

 .کنید استفاده نیز افزارهانرم سایر از توانیدمی شما



 مشاهده ار عبور رمز بازیابی آموزشی ویدئوی لطفا کوتاه پیام طریق از عبور رمز بازیابی قابلیت شدن اضافه با .8

 مگر بورع رمز یارائه از سیستم پشتیبانی. نمایید وارد حتما( است نشده سیستم وارد اگر) را خود همراه تلفن شماره و

 .است معذور دانشجویان به خاص موارد در

 آموزشی معاونت

 

 


