باسمه تعالی
اطالعیه کالسهای ترم تابستان مجازی یا الکترونیکی
( نیم سال )953

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


داشتن رایانه شخصي و هدست



دسترسي به اینترنت پرسرعت (حداقل )128Kbps


مراحل انتخاب واحد تا امتحان:

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



انتخاب واحد از طریق سامانه گلستان از پنج شنبه اول تیر (در این مرحله انتخاب واحد قطعی میشود)



لزوم حضور در کالسهای آنالین  2بار در هفته مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان (شرایط غیبت دقیقا مانند کالسهای حضوری است).



جهت دریافت نام کاربری و رمز ورود به اخبار سامانه مجازی ،آدرس  /http://lms.alzahra.ac.irمراجعه نمایید.



امکان حذف و اضافه و همچنین حذف اضطراری برای ترم تابستاني وجود ندارد.



شرکت در جلسه امتحان به شکل حضوری مطابق برنامه ثبت شده در سیستم گلستان



درصورت هرگونه سوال ميتوانید ابتدا به سامانه آموزش مجازی (بخش اخبار و اطالعیهها) واقع در صفحه اول سایت دانشگاه یا آدرس
 http://lms.alzahra.ac.irمراجعه یا در صورت لزوم با شماره تلفن  88033283تماس بگیرید
ردیف
1
2
3
4
5

گروه

درس

کالس

نام استاد

دفاع مقدس مجازی کد 9211002

1

یعقوب زهدی نسب

کارآفرینی مجازی کد 9211001

1

معصومه جمالي

زبان عمومی مجازی کد 1814230

1

وحید رضا میرزاییان

زبان پیش مجازی کد1814588

1

وحید رضا میرزاییان

دانش خانواده و جمعیت مجازی1112199

1

سیده فاطمه زهرا حسیني

روز

ساعت

 5شنبه ها

 14تا 16

 5شنبه ها

 16تا 18

دوشنبه  15:30تا 19
دو شنبه ها

 13تا 15:30

 5شنبه ها

 13تا 15:30

دو شنبه ها

10تا 12

 5شنبه ها

10تا 12

دوشنبه  15:30تا 19

برنامه زمانبندی ترم تابستان 95

موضوع

زمان

انتخاب واحد

1تا  15تیر

شروع کالسها

 17تیر

پایان کالسها

 11شهریور

کالس حضوری

در طول کالسها اعالم ميشود

امتحان بشکل حضوری

طبق برنامه سامانه گلستان

هزینه خدمات مجازی
دانشجویان

شهریه ثابت که ابتدای فرایند ثبت نام از طریق گلستان اعالم و باید
پرداخت شود

دانشجویان روزانه

شهریه متغیر به ازای هر
واحد
 40هزارتومان

شهریه ثابت معادل یک سوم شهریه شبانه در رشته فرد متقاضي است

دانشجویان شبانه

 40هزارتومان

شهریه ثابت معادل یک سوم شهریه شبانه در رشته فرد متقاضي است

دانشجویان میهمان

 60هزارتومان

شهریه ثابت معادل یک سوم شهریه شبانه در رشته فرد متقاضي است

