تا عىایت تٍ اسائٍ ی تشخی اص دسيس مقغع کاسشىاسی تٍ صًست الکتشيویکی شایستٍ است مًاسد
ریل مًسد تًجٍ داوشجًیان قشاس گیشد:
.1

دسيس الکتشيویکی صشفاً جایگضیه دسيس خًدخًان شذٌ است ي دس صًست تٍ حذ وصاب

سسیذن تعذاد داوشجًیان دس تشم َای قثل ،دسس می تًاوذ تٍ صًست عادی ویض اسائٍ شًد.
.2

حضًس دس کالسُای الکتشيویکی ویض َمچًن کالسُای حضًسی اختیاسی است؛ تا ایه

تفايت کٍ کالسُای الکتشيویکی ضثظ شذٌ ي دس َش صمان تًسظ داوشجً قاتل تُشٌ تشداسی می
تاشذ.
.3

مشخصٍ دسيس الکتشيویکی آن است کٍ دس مقاتل عىًان دسس گضیىٍ ی «الکتشيویکی»

ي «قغة اسائٍ کىىذٌ» دسج شذٌ است.
.4

َش داوشجً َىگام اوتخاب َش دسس دقت ومایذ چىاوچٍ آن دسس تا َشدي کذ عادی

(معمًلی غیش الکتشيویکی) ي الکتشيویکی اسائٍ گشدیذٌ می تًاوذ تٍ صًست اختیاسی آن دسس سا
تصًست عادی (معمًلی غیش الکتشيویکی) ي یا تصًست الکتشيویکی اخز ومایذ ي دس صًستی کٍ فقظ
تشای آن دسس کذ الکتشيویکی اسائٍ شذٌ است داوشجً صشفاَ می تًاوذ آن دسس سا تٍ صًست
الکتشيویکی اخز ومایذ.
.5

کالس َای دسيسی کٍ الکتشيویکی اسائٍ می گشدد تًسظ استان قغة َش سشتٍ تشکیل

می شًد تٍ عىًان مثال دسيس الکتشيویکی سشتٍ تاسیخ تًسظ اصفُان تشکیل می شًد.
.6

وحًٌ تشکیل کالسُای الکتشيویکی تذیه صًست است کٍ داوشجً اتتذا می تایست اص

عشیق نام کاربزی (شماره دانشجویی) ي گذرواژه (کد ملی) ياسد ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی
تٍ آدسس  Lms.pnu.ac.irشذٌ ي اص کالسُای الکتشيویکی تُشٌ مىذ گشدد.
.7

فایل ساَىمای اساتیذ ي داوشجًیان جُت استفادٌ اص ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی اص عشیق

پشتال داوشگاٌ پیام وًس – دفتش آمًصشُای آصاد ي چىذ سساوٍ ای تٍ آدسس
 elearning.pnu.ac.irدس دستشس می تاشذ.
.8

تاسیخ ششيع کالسُای الکتشيویکی اص ویمٍ ديم مُش ماٌ خًاَذ تًد.

.9

داوشجًیان پس اص يسيد تٍ ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی دس مًعذ مقشس اص تشوامٍ کالسی

دقیق خًد مغلع شذٌ ي دس ساعات مشخص شذٌ تایستی تٍ ساماوٍ الکتشيویکی ياسد ي اص کالس
دسس الکتشيویکی استفادٌ ومایىذ.
.11

اساتیذ دسيس الکتشيویکی ،اساتیذی َستىذ کٍ اص عشف استان قغة مشتًعٍ تعییه

گشدیذٌ ي کالس الکتشيویکی تًسظ ایشان اسائٍ می گشدد.

.11

اساتیذ دسيس الکتشيویکی ،اساتیذی َستىذ کٍ اص عشف استان قغة مشتًعٍ تعییه

گشدیذٌ ي کالس الکتشيویکی تًسظ ایشان اسائٍ می گشدد.
.12

تشای کلیٍ کالسُای الکتشيویکی َماوىذ دسيس عادی ومشٌ میان تشم قاتل اعمال تًدٌ ي

وحًٌ اعمال ومشٌ میان تشم ي چگًوگی ششکت دس امتحان میان تشم دس مًعذ تشکیل کالسُای
الکتشيویکی اص سًی اساتیذ مشتًعٍ تٍ داوشجًیان اعالع سساوی خًاَذ گشدیذ.
.13

تشگضاسی امتحاوات پایان تشم دسيس الکتشيویکی دقیقاً َماوىذ دسيس عادی ي دس تاسیخ

مشخص شذٌ دس کاست آصمًن داوشجًیان ي کما فی الساتق دس مشکض محل تحصیل داوشجً اوجام
خًاَذ پزیشفت  .تىاتشایه دقت شًد کٍ قغثُای استاوی فقظ يظیفٍ تشکیل کالس َای دسسی سا
تٍ عُذٌ داسوذ ي امتحاوات پایان تشم داوشجًیان َماوغًس کٍ اشاسٌ شذ دس مشکض محل تحصیل
داوشجً تشگضاس خًاَذ گشدیذ.
.14

مىاتع دسيس الکتشيویکی دقیقاً َمان مىاتع دسسی مشتًط تٍ سایش داوشجًیان می تاشذ ي

تشای َمٍ داوشجًیان (چٍ الکتشيویکی چٍ غیش الکتشيویکی) تایستی استفادٌ گشدد.

