باسمه تعالی
اطالعیه کالسهای مجازی (الکترونیکی) نیم سال 971

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


داشتن رایانه شخصي و هدست( 1مجهز بودن به میکروفن جهت صحبت در کالس)



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 )...



مراحل انتخاب واحد از طریق سامانه گلستان از  19شهریور  97آغاز می شود (در این مرحله انتخاب واحد قطعی میشود)



پس از ثبتنام در سامانه گلستان ،جهت دریافت کد کاربری و رمز ورود و زمان فعال شدن آن برای ورود به سامانه مجازی حتما به آدرس
 http://lms.alzahra.ac.irمراجعه کرده و اطالعیه های مرکز را بدقت مطالعه و دنبال کنید .این اطالعیه ها در پورتال معاونت آموزشي و تحصیالت
تکمیلي دانشگاه نیز قابل رویت خواهد بود.



پس از دریافت کدکاربری و رمز ورود و امکان ورود به سامانه ،تمام راهنماها و نرم افزارهای مورد نیاز برای فعالیت در سامانه در دسترس خواهد بود.



شرکت در کالسها ( آنالین و حداقل دوجلسه حضوری) 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 .و نحوه برگزاری آن در جدول زیر مشخص شده است.



درصورت هر گونه 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.



شروع کالسهای مجازی از  6مهر 97

واحدهای ارائه شده
کالس

دیف
3

4

گروه

1

درس

نام استاد

دفاع مقدس مجازی
9211003

1

یعقوب زهدی نسب

زبان عمومي مجازی
1814230

 1و2

دانش خانواده و
جمعیت مجازی
1112199

1

وحیدرضا میرزاییان

سیده فاطمه زهرا
حسیني

 5شنبه

 14تا 16

حضوری

 1شنبه

 15تا 17.30

حضوری

 2شنبه

 15تا 17.30

حضوری

 5شنبه

حضوری

 13تا 15

شهریه مجازی به ازای هر واحد برای:

نوع درس

1

روز

ساعت ورود به کالس
آنالین

نحوه برگزاری امتحان

دانشجویان روزانه

دانشجویان شبانه

دانشجویان مهمان

هر واحد درس عمومی

 400/000ریال

 400/000ریال

 640/000ریال

هر واحد درس پایه و تخصصی

 500/000ریال

 500/000ریال

 800/000ریال

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

