بسمه تعالی
اطالعیه شماره 5
دانشجویان محترم موسسه
موضوع :ترم اول سال تحصیلی 99-00
با سالم و احترام به اطالع می رساند خوشبختانه نیمسال دوم  98-99با همه سختی ها و مشکالتش با موفقیت نسبی و علی رغم نداشتن
تجربه و امکانات کافی در زمینه آموزش مجازی در ابتدای ترم و مشکالت اولیه برای دانشجویان و اعضای هیات علمی با همکاری و همیاری
یکدیگر به انجام رسید .در این راستا قطعاً هم اعضای هیات علمی و هم دانشجویان تالش مضاعف داشته و با پدیده جدیدی روبرو شده اند.
اکنون در آستانه شروع ترم اول سال تحصیلی  99-00هستیم .متاسفانه بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان اجازه تشکیل کالسهای
حضوری (حداقل برای دروس نظری) را نمی دهد .لذا اجباراً در این ترم نیز آموزش دروس نظری به صورت مجازی انجام خواهد شد .موسسه
تمهیدات جدیدی اتخاذ نموده است و ساختارهای آموزش مجازی خود را تقویت نموده و در سطح استانداردهای موجود ارتقاء داده و امید
است آموزش مجازی در ترم آتی با کیفیت و قابلیت های بیشتری ارائه گردد .دستورالعمل های تکمیلی استفاده از سیستم مجازی در اطالعیه
های بعدی ارائه خواهد شد .فعالً به موارد زیر توجه فرمایید.
تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی 99-00
ثبت نام در ترم اول سال تحصیلی  99-00در روز  99/6/23انجام خواهد شد .شروع کالسها  ،99/6/24ترمیم روزهای  99/7/6تا ،99/7/7
شروع کالسهای عملی  ،99/7/8درخواست درس مطالعه آزاد  99/7/13تا  ،99/7/16ثبت نام مقدماتی ترم بعدی  99/9/16الی ،99/9/20
حذف اضطراری  ، 99/9/30پایان کالسها  99/10/11و امتحانات  99/10/14تا  99/11/2خواهد بود.
ثبت نام ترم اول سال تحصیلی 99-00
ثبت نام در این ترم کالً مجازی خواهد بود و دانشجویان فعلی موسسه می توانند بدون مراجعه به موسسه و از طریق سیستم گلستان ثبت
نام نمایند .برای اینکار الزم است قدم های زیر را بردارند:
 -1مشاهده بدهی قبلی و شهریه ثابت از مسیر «اطالعات جامع دانشجو-وضعیت شهریه»
 -2پرداخت شهریه ثابت و بدهی احتمالی قبلی از طریق سامانه پرداخت الکترونیک گلستان
 -3انجام ثبت نام از مسیر «ثبت نام -عملیات ثبت نام -ثبت نام اصلی»
 -4انتخاب دروس از طریق کلیک روی دروس مورد نظر از جدول پایین همین صفحه
 -5اعمال تغییرات و مشاهده مبلغ قابل پرداخت جهت اخذ نهایی دروس
 -6پرداخت مجدد باقیمانده شهریه (شهریه متغیر)
 -7کلیک روی دروس موردنظر و اعمال تغییرات جهت ثبت نهایی
در صورتی که پرداخت از سامانه اینترنتی انجام نشود دانشجو باید فیش پرداخت خود را از طریق ایمیل به آدرس
 mohsen13034@gmail.comارسال نماید.
در موارد ذیل دانشجو اجازه انتخاب واحد ندارد و الزم است جهت ارجاع به کمیسیون موارد خاص استان به اداره آموزش موسسه مراجعه نماید.
 -1دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی که ترم  3982برای بار دوم مشروط شده است.
 -2دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که ترم  3982برای بار سوم مشروط شده است.
 -3دانشجوی مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی مهر  96و ماقبل.
 -4دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر  94و قبل از آن
ثبت نام دانشجویان نوورود و نیز دانشجویانی که در ثبت نام خود نیاز به ارائه چک دارند باید حضوری صورت گیرد.
آموزش در طول ترم
آموزش دروس نظری و بخش نظری دروس نظری-عملی ،مجازی و آموزش دروس عملی حضوری برگزار خواهد شد .بخش مهمی از نمره
کل درس شامل نمرات تکالیف ،پروژه ها و کوئیزها خواهد بود .بیشترکالسهای آموزش مجازی به صورت غیر بر خط (برون خط) بوده ولی
کالسهای رفع اشکال به صورت بر خط خواهد بود .مدرسین محترم موظف شده اند فایل های صوتی-تصویری با کیفیت خود را در همان
ساعات هفتگی تدریس روی سیستم  LMSموسسه بارگزاری کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند.
معاونت آموزشی موسسه

