بهنام خدا

قابل توجه اساتید محترم:
باتشکر از دانشجویان گرامی؛ چند مطلب مهم را به عرض میرسانم.
 -1عضویت در یکی از کانالهای تلگرامی یا ایتای ما با آیدی  Lms_tvuyazdفراموش نشود(سریعترین
روش اطالعرسانی ما از این کانالها میباشد).
 -2دسترسی دانشجویانی که تا ساعت  7صبح شنبه  8خردادماه در ارزشیابی هیچیک از دروس شرکت
نکرده و یا بهطور ناقص در ارزشیابی شرکت کردهاند(ارزشیابی کلیهی دروس را تکمیل نکردهاند) به
سامانهی آموزش مجازی از تاریخ  8خردادماه قطع خواهد شد.
 -3از  15خردادماه ( 1400هفتهی شانزدهم ترم) به بعد امکان برگزاری هیچ کالس آنالینی در سامانه
وجود ندارد و لینک کلیهی جلسات و فایلهای ضبط شده در سامانه حذف خواهد شد لذا نیاز است طبق
آموزشهای موجود ،از لینک فایلهای  Publicشده توسط اساتید استفاده نمایید.
 -4درصورتیکه در آزمونی ،سواالت ترتیبی باشند(دکمهی برگشت به سوال قبل وجود نداشته باشد)؛
درصورتیکه از دکمهی  Backیا  Forwardمرورگر یا گوشی استفاده نمایید با خطا مواجه خواهید شد.
 -5تا قبل از شروع آزمونها ،خطاهای متداولی که برای دانشجویان در لحظهی آزمون ممکن است
رخ دهد؛ در کانالهای ذکرشده یا همین صفحه اطالعرسانی میشود.
 -6ساعت شروع و پایان آزمونها ،پس از تعریف آزمون ،توسط استاد ،مشخص میشود.
 -7چون ممکن است قطعی برق در زمان آزمونها رخ دهد؛ لذا لپتاپ یا حداقل دو گوشی با شارژ کامل در
اختیار داشته باشید و از بستهی اینترنتی همراه پرسرعت استفاده نمایید(.فیلم آموزشی تست سرعت
برای شما گذاشته خواهد شد).
 -8ممکن است آزمونها تا نیمساعت قبل از شروع آزمون قابل رویت برای دانشجو نباشد؛ لذا نگران
تعریف شدن آزمون نباشید(این کار وظیفهی استاد است) .درهرصورت به هر دلیلی که اشتباهی از سمت
دانشگاه رخ داده باشد و شما موفق به شرکت در آزمون نشوید؛ آزمون مجدد در تاریخ دیگری برای شما
تعریف خواهد شد.
 -9در کانالهای مذکور ،ویدئوهای آموزشی جهت برگزاری یا شرکت در آزمون و خطاهایی که ممکن است
دیده شود؛ گذاشته شده یا خواهد شد.

باتشکر – سامانهی آموزش مجازی

