
 بسمه تعالی

7931 اول نیمسال برخط اشکال رفع و تذکرات کالسهای  تاریخ شروع  

 جهت پیش بینی های الزم  به اطالع طالب گرامی می رساند:

 ادامه خواهد داشت. 71/27/7931و تا تاریخ  02/82/7931تاریخ از  7931تحصیلی  اولکالسهای رفع اشکال برخط  نیمسال   شروع

 

 برگزار خواهد شد. در برنامه کالسی رفع اشکال در هر هفته و طبق ساعات اعالم شده کالسهای برخطکلیه  .7

طالب مجازی الزامی نبوده و صرفا جهت رفع اشکال و تفهیم بیشتر و برای  طالب مکاتبه ای الزامی می باشدشرکت در کالسهای مذکور برای  .2
  مطالب می باشد.

خارج از این ساعات می توانند به کالسهای ضبط  در و طالب ممکن نخواهد بود ساعات اعالم شدهورود به این کالسها در ساعاتی خارج از  .9

 .شده قبلی مراجعه نمایند

و در نتیجه موجب ثبت حضور در کالس نخواهد داشت توسط طلبه، در خارج از ساعات برگزاری برگزار شده  رفع اشکال استماع کالسهای .4

 .نمودامتحان را اخذ نخواهند  شرکت در طالب مکاتبه ای مجوز

را با استفاده از راهنماهای موجود در سیستم )که در سامانه بارگزاری شده( نرم افزارهای مورد نیاز ، قبل از شروع کالسهاطالب ارجمند حتما .  .5

 ارتباط باشند. در د. در صورت داشتن مشکل فنی با واحد فنیورود به کالس با مشکل مواجه نشون تا در حیننصب نمایند خود 

 برنامه کالسیاعالم شده در  دروسی غیر از دروسیا  و خاصی درسبرای  بیشتر رفع اشکالدر صورتی که طالب تمایل به برگزاری کالس  .6

 به ثبت برسانند . گرایش و سطح و درس نام ذکر با  رفع اشکال برخطکالسهای  گروه در  خود را درخواست، می بایست داشته باشند

 



 اطالعیه های جهت مشاهده و درس مربوطهتاالر اخبار  به هر درس کالسهای رفع اشکال   خصوصی :جهت مشاهده کلیه اطالعیه های  .1

 .مراجعه فرمایید رفع اشکال برخطکالسهای  <سطح و رشته مورد نظر  < امور آموزشبخش  /http://vu.whc.ir:  بهفقط  عمومی

 

 تذکر:

گروه مطرح و پاسخ آن را از همان  رفع اشکالبرخط کالسهای  گروه <سواالت خود در خصوص کالسهای رفع اشکال را از طریق کوثرنت  .7

 دریافت فرمایید.

را در  کالسهای برخط تدریسهرگونه سوال در مورد . متفاوت می باشد رفع اشکالبا برنامه کالسهای  تدریس برنامه کالسهای آموزشی .2

 مطرح نمایید. محتوای دروس گروه


