
 
این      )با آزمون و صرفا با سوابق تحصیلی(  کارشناسیمقطع    1399  دیوبا تبریک به دانشجویان محترم ور

 رساند: آرزوی موفقیت در عرصه علم و تحقیق، به اطالع می دانشگاه و  

درس کالس  .1 مجازی(  های  صورت  شنبه   از   )به  آغاز    1399/ 24/08  تاریخ  روز  رسمی  صورت  به 

ها شرکت نمایید. طبیعی است که  گردد به صورت جدی و منظم در این کالس شود. تاکید میمی 

 خواهد شد.و اعمال حضور و غیاب در کالس، طبق مقررات آموزشی اجرا 

به صورت    991در نیمسال کارشناسی  های  با عنایت به شرایط اخیر و گسترش بیماری کرونا، کالس  .2

 .  خواهند شد  برگزار ( http://jam.azaruniv.ac.ir) در سامانه جام  مجازی

  شود دانشجویان عزیز قبال امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از سامانه مذکور را تاکید می  .3

)که در صفحه اول سامانه بارگذاری شده    های آموزشی و فیلم   فراهم نموده و راهنمای استفاده از آن 

 دقت مطالعه کنند. است( را به 

 راهنمای کامل استفاده از سامانه ▪

  فیلم آموزشی ورود به سامانه مخصوص دانشجویان ▪

 1فیلم آموزشی نحوه استفاده از گوشی های هوشمند در کالسهای مجازی   ▪

 2فیلم آموزشی نحوه استفاده از گوشی های هوشمند در کالسهای مجازی   ▪

 فیلم آموزشی نحوه حضور در کالسهای مجازی با استفاده از کامپیوترهای شخصی و لپ تاپ ▪

  فیلم آموزشی نحوه پاسخ به تمرین ها ▪

ت .4 به  با  ویژگیوجه  و  ارزشیابی    هایالزامات  از  توجهی  قابل  بخش  الکترونیکی،  شیوه  به  آموزش 

های مختلف، صورت خواهد گرفت. الزم است دانشجویان  پیشرفت تحصیلی در طول ترم و به روش 

 عزیز، در این زمینه با استاد درس همکاری و هماهنگی نمایند.

آن  .5 از  از  تحصیلی  نیمسال  هر  که  می ه  ب  آموزشی   هفته   16جا  تشکیل  امتحانات  ایام  و  عالوه  شود 

بنابراین هفته کالس  قابل توجه شروع شده است،  تاخیر  با  های منقضی شده، در  های این نیمسال 

با  قالب کالس  و  ادامه  های جبرانی  و  ورودی های جدید(، جبران  تمدید  برای  )صرفا  نیمسال  این 

 خود تماس بگیرید(خواهد شد )در این زمینه با مدیر گروه 

     
 زشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آمو معاونت

  1399 ورودیهای دانشجویان زمان و نحوه برگزاری کالس اطالعیه

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )با آزمون و صرفا با سوابق تحصیلی( مقطع تحصیلی کارشناسی
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