باسمه تعالی
آغاص سال تحصیلی جذیذ ٍ پیَستي ضوا ػضیضاى تِ خاًَادُ تضسگ جاهؼِ الضّشا سا اسج ًْادُ ٍ تثشیک ػشض هیًوایین.
طلثِ گشاهی لطفاً تِ ًکات ریل دقت فشهاییذ تا تا تحصیل دس آهَصش غیش حضَسی کاهالً آضٌا ضذُ ٍ تا هطکلی هَاجِ
ًطَیذ:
هیگشدد.
 .1کذ تحصیلی ضوا اص طشیق پیاهک اػالم 
 .2تشای کسة اطالػات اص آئیي ًاهِ آهَصضی ٍ ضواسُ تلفيّا ،ایویل ،تقَین آهَصضی ،تاسیخ اهتحاًات پایاًی ٍ هیاى تشم،
هحذٍدُ دسٍس  ،اطالػیِ ّای آهَصضی ٍ  )...تِ سایت جاهؼِ الضّشا (س)  ، www.jz.ac.irتخص «هذاسس ٍ هشاکض»
قسوت «آهَصش غیشحضَسی» هشاجؼِ فشهاییذ.
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 .3تشای آضٌایی تا طشیقِ ٍسٍد تِ ساهاًِ داًص پژٍّاى تِ هشاحل صیش دقت ًواییذ:
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 .4سپس سٍی لیٌک ٍسٍد تِ ساهاًِ داًص پژٍّاى اص سشٍس ضواسُ یک کلیک ًواییذ یا هستقیواً اص آدسس
ٍ student.jz.ac.irاسد ساهاًِ داًص پژٍّاى هیضَیذ:

ً .5ام کاستشی (ضواسُ تحصیلی) ٍ سهض ٍسٍد (کذ هلی ) ٍ اػذاد تصَیش سا ٍاسد ًوائیذ.
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. 6تؼذ اص کلیک سٍی گضیٌِ ٍسٍد صفحِ اطالػات ضخصی ضوا تاص هی ضَد کِ تایذ هطخصات خَد سا تکویل ًوَدُ ٍ گضیٌِ
ثثت سا کلیک ًواییذ.
 .7سپس صفحِ ضخصی ضوا تا آیکي ّای صیش تاص هی ضَد:
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.8جْت هطاّذُ اًتخاب ٍاحذ خَد ،آیکي ًوایص اًتخاب ٍاحذ تشم جاسی (ضواسُ  )1هشاجؼِ فشهاییذ .اًتخاب ٍاحذ طالب
جذیذالَسٍد تَسط آهَصش اًجام هیپزیشد ٍ دس تشم ّای تؼذ اًتخاب ٍاحذ تشػْذُ طلثِ است.دس صَستی کِ طلثِ داسای
دسٍس تطثیقی تاضذ ،اًتخاب ٍاحذ تشػْذُ خَد طلثِ است .الصم تِ رکش است اًتخاب ٍاحذ تایذ تا تَجِ تِ تشًاهِ اهتحاًی
پایاى تشم ٍاقغ دس دسٍس اسائِ ضذُ دس تشم صَست گیشد (ضواسُ  )5تا تا تذاخل اهتحاًی هَاجِ ًطَیذ.
تزکش :دس صَستی کِ اًتخاب ٍاحذ ضوا اًجام ًطذُ است ،تیي ساػات  8تا  12تا ضواسُ 225 -32112321تواس حاصل
ًواییذ.
جْت اًتخاب ٍاحذ تِ ًکات صیش تَجِ فشهاییذ:
 تشًاهِ اهتحاًی کل دسٍس دٍسُ ػوَهی دس آیکي دسٍس اسائِ ضذُ دس تشم جاسی (ضواسُ  )5قشاس داسد کِ الصم است قثل اصاًتخاب ٍاحذ خَد تِ جذٍل اهتحاًی هشاجؼِ فشهاییذ تا تا تذاخل اهتحاًی هَاجِ ًطَیذ.
 حذاکثش ٍاحذ اًتخاتی دس تشم اٍل ٍ 12احذ است ٍ دس تشم ّای آیٌذُ تا تَجِ تِ هؼذل طلثِ دس ّش تشم ،اهکاى اًتخابٍاحذ تا سقف ٍ22احذ ٍجَد داسد.
 دسٍسی کِ داسای پیصًیاص ّستٌذ اتتذا تایذ پیصًیاص آًْا گزساًذُ ضَد تا تتَاًیذ آى دسٍس سا اًتخاب ًواییذ. حذاقل ٍاحذ اًتخاتی تشای داًصپژٍّاى ٍ 12احذ است ،لزا تِ اًتخاب ٍاحذّای کوتش اص آى تشتیة اثش دادُ ًویضَد ٍ دسسیستن ثثت ًویضَد.
 چٌاًچِ دسٍس گزساًذُ ضذُ ضوا دس داًطگاُ ،تاکٌَى تطثیق دادُ ًطذُ است ،جْت پیگیشی تیي ساػات  8تا  12تا ضواسُ 32112323تواس تگیشیذ.
 چٌاًچِ دسٍس گزساًذُ ضذُ ضوا دس حَصُ ػلویِ ،تاکٌَى تطثیق دادُ ًطذُ است جْت پیگیشی تیي ساػات  9تا  12تاضواسُ  32112489تواس تگیشیذ.
 پس اص هطاّذُ اًتخاب ٍاحذ ٍ قطؼی ضذى آى ،دس اسشع ٍقت جْت تْیِ کتاب ٍ  CDیا  DVDدسٍس هَسد ًظش هطاتقتصَیش صیش اقذام ًواییذ .لطفا تِ ػٌَاى کتاب ٍکذ دسس تَجِ ًواییذ.
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تَجِ :اسائِ آدسس دقیق تِ ّوشاُ کذ پستی ٍ تلفي تواس صحیح تشای اسسال کتة ٍ سی دی ضشٍسی هیتاضذ.
 .9جْت سفغ هطکالت آهَصضی خَد اصطشیق آیکي اسسال پیام اقذام فشهاییذ ٍهٌتظش پاسخ کاسضٌاساى آهَصش ها تاضیذ.
(ضواسُ )9
 .12طالتى کِ تیطتش اص ٍ 12احذ اًتخاب ًوَدُاًذ ٍ خَاستاس حزف ٍاحذ ّستٌذ هیتَاًٌذ دس صهاى حزف ٍ اضافِ اص طشیق
آیکي اًتخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اضافِ (ضواسُ  )4اقذام ًوایٌذ .تذیْی است کِ تؼذ اص اًجام ػولیات حزف ٍ اضافِ  ،هجوَع
ٍاحذّای تاقی هاًذُ تایذ حذاقل ٍ 12احذ تاضذ.
 .11تشای ثثت هشخصی  ،حزف اضطشاسی ٍاحذ ّا ،تقاضای تجذیذ ًظش دس ًوشات پایاى تشم ٍ تؼییي گشایص تحصیلی تؼذ اص
گزساًذى ٍ 145احذ اص آیکي ثثت دس خَاست استفادُ ًواییذ (ضواسُ .)2
 .12چٌاى چِ دسخَاست هشخصی داسیذ  ،جْت هطاّذُ ًتیجِ دسخَاست خَد ،تِ آیکي خالصِ ٍضؼیت تحصیلی (ضواسُ )3
هشاجؼِ ًوَدُ ٍ دس صَست تأییذ ًطذى هشخصی ،حتواً تا صهاًی کِ اهکاى اًتخاب ٍاحذ ٍجَد داسد ،اًتخاب ٍاحذ ًواییذ.
 .13دسخَاست حزف اضطشاسی تشای طالتی است کِ تؼذاد ٍاحذ دسسی آًْا تیص اص ٍ 12احذ تاضذ.
ٍ .12سٍد تِ سالي اهتحاًات پایاى ًیوسال دس قن ،فقط تا کاست تحصیلی َّضوٌذ ٍ کاست هلی ،دس هشاکض استاى ّا تا کاست
هلی ٍکاست ٍسٍد تِ جلسِ اهکاىپزیش هیتاضذ .کاست ٍسٍد تِ جلسِ خَد سا اص طشیق آیکي کاست آصهَى (ضواسُ  ،)6یک
ّفتِ قثل اص ضشٍع اهتحاًات دسیافت ًواییذ.
 .13اهتحاًات پایاى ًیوسال دس تواهی هشاکض استاىّای کطَس تشگضاس هی گشدد .لزا تواهی طالب غیشحضَسی هلضم تِ
اهتحاى دس استاى هحل سکًَت خَد ّستٌذ ٍدس ضْش قن اهکاى اسکاى ٍجَد ًذاسد.
 .14جْت ضشکت دس آصهَى ّای هیاى تشم اص آیکي آصهَى استفادُ ًواییذ (ضواسُ .)7
 .15جْت ثثت ًام اسکاى ٍ تغزیِ تشای ایام اهتحاًات دس هشکض استاى خَد دس صهاى هقشس ضذُ کِ اص طشیق سایت ٍ ساهاًِ
داًص پژٍّاى تِ ضوا اطالع دادُ هی ضَد اص آیکي اسکاى استفادُ ًواییذ (ضواسُ .)8
تذکز مهم :
طلثِ هحتشم؛ لطفاً تَجِ فشهاییذ ،کلیِ اهَس آهَصضی (هاًٌذ اًتخاب ٍاحذ ،حزف ٍ اضافِ ،ثثت هشخصی ،حزف اضطشاسی ٍ
 ،)...دس طَل یک تشم تا تَجِ تِ تقَین آهَصضی اًجام خَاّذ ضذ ،لطفاً جْت دسیافت آى اقذام فشهاییذ (دس تٌذ  2تَضیح دادُ
دسخَاستّای خاسج اص صهاى تؼییي ضذُ دس تقَین آهَصضی تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

ضذ) .تذیْی است کِ تِ
مزکش آموسش غیز حضوری

