
 بسمه تعالی

9911-044 دوم نیمسال بزخط اشکال رفع و تذکزات کالسهای  تاریخ شزوع  

 جْت پیص تیٌی ّای الظم  تِ اطالع طالب گطاهی هی ضساًس:

 

 زض ساهاًِ تطگعاض ذَاّس ضس. طالب هَظضیگصضًساى تستِ ّای آپس اظ  کالسْای تطذط ضفغ اضکال پس اظ هطالؼِ هتَى زضسی ٍ یا .1

 تؼساز کالسْای ضفغ اضکال تسیاض هحسٍز ٍ صطفا جْت پاسرگَیی تِ اتْاهات ٍ یا سَاالت احتوالی طالب هی تاضس. .2

ضا زض سیستن ذَز ًصة ًوایٌس کِ زض ساهاًِ تاضگعاضی ضسُ(  -)ًطم افعاض زستیاض طلثِطالب اضجوٌس حتوا قثل اظ ضطٍع کالسْا، ًطم افعاضّای هَضز ًیاظ  .3

 یا تا ٍاحس فٌی زض اضتثاط تاضٌس. فٌی هططح ٍ گطٍُتا زض حیي ٍضٍز تِ کالس تا هطکل هَاجِ ًطًَس. زض صَضت زاضتي هطکل فٌی، زض 

 صاب ًطسس، جلسات تؼسی کالس تطگعاض ًرَاّس ضس.تؼساز ضطکت کٌٌسگاى زض کالس تِ حس ًت اٍل جلسازض زض صَضتی کِ  .4

 تطگعاض ذَاّس ضس. زض تطًاهِ کالسی ضفغ اضکال زض ّط ّفتِ ٍ طثق ساػات اػالم ضسُ کالسْای تطذطکلیِ  .5

ذاضج اظ ایي ساػات هی تَاًٌس تِ کالسْای  زض هوکي ًرَاّس تَز ٍ طالب زض ساػاتی ذاضج اظ ساػات اػالم ضسُ ی تطذطٍضٍز تِ کالسْا .6

 .ضثط ضسُ قثلی هطاجؼِ ًوایٌس

 تطًاهِ کالسیاػالم ضسُ زض  زضٍسی غیط اظ زضٍسیا  ٍ ذاصی زضستطای تیطتط ضفغ اضکال زض صَضتی کِ طالب توایل تِ تطگعاضی کالس  .7

 گطایص ٍ سطح ٍ زضس ًام شکط تازستِ تٌسی هطتَطِ، <اضکالضفغ کالسْای  ٍ اهتحاًاتگطٍُ زض  ذَز ضا زضذَاست، هی تایست زاضتِ تاضٌس

 تِ ثثت تطساًٌس .

 

اطالػیِ ّای ػوَهی فقط  جْت هطاّسُ ٍ زضس هطتَطِتاالض اذثاض  تِ  کالسْای ضفغ اضکال  اظ ّط زضسذ جْت هطاّسُ کلیِ اطالػیِ ّای  .8

 .هطاجؼِ فطهاییسضفغ اضکال  تطذطکالسْای  <سطح ٍ ضضتِ هَضز ًظط  < اهَض آهَظشترص  /http://vu.whc.ir:  تِ



 

 تصکط:

هططح ٍ پاسد آى ضا اظ  تطذط ضفغ اضکالکالسْای اهتحاًات ٍ گطٍُ <سَاالت ذَز زض ذصَظ کالسْای ضفغ اضکال ضا اظ ططیق کَثطًت  .1

 زضیافت فطهاییس.گطٍُ ّواى 

ضا . ّطگًَِ سَال زض هَضز کالسْای تطذط تسضیس هی تاضس هتفاٍتتا تطًاهِ کالسْای ضفغ اضکال  تطذط تسضیس تطًاهِ کالسْای آهَظضی .2

 هحتَای زضٍس هططح ًواییس. گطٍُزض 

ٍ  ًوطُ فؼالیت کالسی. جْت پیگیطی ًوطُ فؼالیت کالسی طالب هجاظی تط اساس ضطکت زض تستِ ّای آهَظضی )اسکَضهْا( هی تاضس .3

 .فٌی هططح ًواییس گطٍُآى ضا زض  ،اسکَضهْا

جْت اطالع اظ تاضید ٍ ساػت زقیق ّط زضس تِ ضٍیساز  ذَاّس تَز. 1400 فطٍضزیي 15طٌثِ هَضخ یکْای ضفغ اضکال اظ کالس  ضطٍعظهاى  .4

 فطهاییس.ّای ًعزیک زض صفحِ ذاًگی هطاجؼِ 

 


