باسمه تعالی
اطالعیه ترم تابستان مجازي 983

برای دانشجویان عالقهمند به اخذ واحد مجازی توجه به نکات زیر ضروری است:


ضرورت داشتن رایانه شخصي و هدست( 1مجهز بودن به میکروفن جهت صحبت در کالس) شایان ذکر است موبایل کفایت نميکند.




دسترسي به اینترنت پرسرعت



مراحل انتخاب واحد مجازی از طریق سامانه گلستان از  16تیر  1399آغاز می شود و برای تمام دانشجویان شهریه دارد (در این مرحله انتخاب

ضرورت داشتن مهارت مقدماتي کار با کامپیوتر (مثل نصب نرم افزار ،مدیریت فایلها ،آپلود و دانلود فایل در سامانه ،Power point ،Word ،اینترنت و )...

واحد قطعی میشود)


برای ورود به سامانه مجازی حتما به اطالعیه های مركزآموزشهای مجازی مراجعه کرده و اطالعیه های مركز را بدقت مطالعه و دنبال کنید .این
اطالعیه ها در صفحه اصلي سایت دانشگاه همچنین پورتال معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه قابل رویت خواهد بود.



شرکت در کالسها ( آنالین دوبار درهفته برای هر درس) مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان الزامي است( .شرایط غیبت دقیقا مانند کالسهای حضوری
است).



شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان مي باشد..



درصورت هر گونه مشکل فني زمان برگزاری کالسها ميتوانید با شماره تلفن  02191301710تماس بگیرید .برای دریافت سایر اطالعات فقط اطالعیه های مرکز
را رصد کنید.
شروع کالسهاي مجازي  24تیر 99

واحدهای ارائه شده
نام درس

زمان و مكان ارائه /امتحان

نام استاد

واحد

زبان عمومی

درس(ت) :سه شنبه 14:00-08:00
امتحان( )1399.06.10ساعت 09:00-08:00 :

میرزائیان
وحیدرضا

2

9211012_01

دانش خانواده و جمعیت

درس(ت) :دو شنبه 20:30-16:30
امتحان( )1399.06.10ساعت 17:00-15:00 :

حسیني سیده
فاطمه زهرا

2

9211020_01

فارسی عمومی

درس(ت) :دو شنبه 12:00-09:00
درس(ت) :دو شنبه 16:00-13:00
امتحان( )1399.06.10ساعت 14:00-13:00 :

رجبي نیا مریم

فارسی عمومی

درس(ت) :یك شنبه 12:00-09:00
درس(ت) :دو شنبه 12:00-09:00
امتحان( )1399.06.10ساعت 14:00-13:00 :

سپیده یگانه

تفسیر موضوعی قرآن کريم

3

3

درس

9211023_01

9211023_02

درس(ت) :دو شنبه 10:00-08:00
درس(ت) :پنج شنبه 10:00-08:00
امتحان( )1399.06.10ساعت 11:00-10:00 :

بهادری آتنا

2

9211024_01

انديشه اسالمی 1

درس(ت) :چهار شنبه 20:30-16:30
امتحان( )1399.06.11ساعت 10:00-09:00 :

رضا زاده جودی
مهدی

2

9211025_01

انديشه اسالمی 2

درس(ت) :سه شنبه 20:30-16:30
امتحان( )1399.06.10ساعت 12:00-11:00 :

رضا زاده جودی
مهدی

2

9211026_01

برای اطالع از شهریه مجازی اینجا را کلیک کنید
لینك ورود به کالسهاي مجازي از طريق اطالعیه هاي بعدي اعالم میشود.
1

شماره و گروه

دانشجویان مجازی الزم است از هر وسیلهای اعم از لپ تاپ PC ،و  ...استفاده میکنند برای صحبت در کالس مجهز به میکروفن باشد.

