باسمٍ تعالی
معرفی آمًزش الکتريویکی (مجازی) جامعٍ السَراء
آهَصش تِ ضیَُ الکتشًٍیکی دس ٍاقغ ضکل پیطشفتِ آهَصش غیشحضَسی است .دس ایي ضیَُ ،هٌاتغ آهَصضی اص قثیل هتي
دسسی ،فایلّای صَتی ٍ تصَیشی تذسیس اساتیذ دس ساهاًِ آهَصش هجاصی جْت استفادُ طالب قشاس هیگیشد .الثتِ طالب
هیتَاًٌذ کتة ٍ لَح فطشدُ دسٍس سا اص فشٍضگاُ جاهؼِ الضّشا تْیِ ًوایٌذ .توام فؼالیتّا اػن اص تحقیقات ،تکالیف دسسی،
آصهَىّای ّفتگی ٍ آصهَى هیاىتشم تِ صَست آًالیي اًجام هیگیشد ٍ تٌْا تشای تشخی اص دسٍس ،اهتحاًات پایاى ًیوسال
دس هشاکض استاىّا تِ صَست حضَسی تشگضاس هی ضَد.
ایي تشًاهِ تشای هقطغ سطح دٍ ضاهل ٍ ۰۶۱احذ دسسی است کِ ٍ ۰۳۱احذ آى ،دسٍس هطتشک ٍ ٍ ۰۱احذ تاقیهاًذُ
دسٍس اختصاصى است کِ دس ًیوسالّای آخش تِ صَست گشایطی اسائِ خَاّذ ضذ .طلثِ هیتَاًذ تش اساس استؼذاد ٍ ػالقِ
خَد گشایص هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ دس ّواى گشایص فاسؽ التحصیل ضَد ٍ تِ ایطاى دس صَست گزساًذى تواهیٍ ۰۶۱احذ ٍ
کسة هؼذل کل حذاقل  ۰۱هذسک سطح دٍ غیشحضَسی حَصُ (کاسضٌاسی) اػطا هىگشدد.
دس هقطغ سطح ّ ۰ن سضتِّای فقِ ٍ اصَل – تفسیش ٍ ػلَم قشآًی – کالم اسالهی – تؼلین ٍ تشتیت – تاسیخ اسالم تا
ٍ ۰۱۱احذ دسسی تِ صَست الکتشًٍیکی اسائِ هیضًَذ .تِ فاسؽ التحصیالى ایي دٍسُ ،تا کسة هؼذل کل حذاقل  ۰۱هذسک
سطح  ۰غیشحضَسی حَصُ (کاسضٌاسی اسضذ) اػطا هىگشدد.
امکاوات ي مسایای ضیًٌ آمًزش الکتريویکی:
 تاسگزاسی هٌاتغ آهَصضی اص قثیل هتي دسسی ،فایلّای صَتی ٍ تصَیشی تذسیس اساتیذ دس ساهاًِ آهَصش هجاصی؛
 تشگضاسی کالسّای آًالیي تا حضَس اساتیذ هجشب (تا اهکاًاتی ضثیِ کالسّای حضَسی) تشای ّوِ دسٍس اسائِ
ضذُ است (ضشکت دس کالسّای آًالیي الضاهی است ٍ اگش طلثِ دس دسٍس اصلی تیص اص  ۱جلسِ ٍ دس دسٍس
ػوَهی تیص اص  2جلسِ غیثت داضتِ تاضذ آى دسس حزف هیضَد ٍ اجاصُ ضشکت دس آصهَى پایاى ًین سال آى سا
ًخَاّذ داضت)؛
 اسسال ٍ دسیافت تحقیقات ،تکالیف دسسی تِ صَست آًالیي ٍ دسیافت ًوشُ ٍ ًظش استاد؛
 هثاحثِ ٍ سفغ اضکال آًالیي یا آفالیي طالب تا اساتیذ ٍ یا دیگش طالب؛
 آصهَىّای ّفتگی ٍ هیاىتشم ٍ تِ صَست آًالیي؛
 تشگضاسی اهتحاًات پایاى تشم تشای تشخی اص دسٍس تِ صَست آًالیي ٍ تشخی دیگش ،دس هشاکض استاىّا تِ صَست
حضَسی.
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وحًٌ ارزضیابی:
آصهَىّای ّفتگی ۷تِ صَست آًالیي ٍ اص ّش دسس  2سَال تستی اص هحذٍدُ دسسی ّفتِ گزضتِ (تشای دسسّای ۰
ٍاحذی ٍ تاالتش ّش ّفتِ ٍ تشای دسسّای صیش ٍ ۰احذ یک ّفتِ دس هیاى تِ غیش اص سٍاًخَاًی ٍ تجَیذ کِ ّش ّفتِ آصهَى
داسًذ)
آصهَى هیاى تشم ۷تِ صَست آًالیي تستی تشگضاس هیضَد.
آصهَى پایاى تشم ۷تشای تؼضی دسٍس تِ صَست آًالیي ٍ تشای تقیِ دسٍس تِ صَست تطشیحی ٍ حضَسی دس هشاکض
استاىّا تشگضاس هیگشدد.
ومرٌ پایاوی :اص احتساب آصهَىّای ّفتگی ،آصهَى هیاىتشم ٍ آصهَى پایاىتشم ،حضَس ٍ غیاب کالسّای آًالیي ٍ
تحقیقات ٍ تکالیف کالسی تِ دست هیأیذ.
* متقاضیان ثبت وام تًجٍ داضتٍ باضىذ کٍ برای ضرکت در ایه ضیًٌ آمًزضی داضته کامپیًتر ي
ایىتروت پرسرعت در مىسل ضريری است ي با مًبایل یا تبلت ومیتًاوىذ از َمٍ امکاوات ساماوٍ بٍ يیژٌ
کالسَای آوالیه بٍ خًبی استفادٌ ومایىذ چرا کٍ ممکه است فًوتَای فارسی در مًبایل بٍ خًبی
ومایص دادٌ وطًد.
اوتخاب ياحذ:
اًتخاب ٍاحذ ًیوسال اٍل تَسط تخص آهَصضی صَست هی گیشد.
ساماوٍ آمًزش مجازی:
تؼذ اص صذٍس کذ تحصیلی ٍ اًتخاب ٍاحذً ،ام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس تَسط تخص آهَصش هجاصی تشای طالب پیاهک هیضَد
ٍ ایي افشاد تا هشاجؼِ تِ آدسس  http://vujz.ir/login/index.phpهی تَاًٌذ اص اهکاًات ساهاًِ آهَصش
الکتشًٍیکی (هجاصی) تْشُهٌذ ضًَذ.
طالب جذیذ الَسٍد الصم است پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصش هجاصی تِ تخص ساٌّوای اهکاًات ساهاًِ ٍیژُ طالب هشاجؼِ
کشدُ ٍ تواهی هطالة دسج ضذُ سا تا قثل اص ضشٍع تشم هطالؼِ ًوایٌذ.
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ضريع ویمسال تحصیلی
جْت اطالع اص صهاى ضشٍع ًیوسال تحصیلی ٍ دسٍس اسائِ ضذُ دس ًین سال جاسی هیتَاًیذ تا هشاجؼِ تِ صفحِ ٍیژُ
آهَصش هجاصی ،تقَین آهَصضی ٍ جذاٍل دسسی هشتَطِ سا هالحظِ فشهاییذً .حَُ دستشسی تِ ایي تخص تِ ضشح ریل
هیتاضذ۷
 .۰هشاجؼِ تِ پایگاُ اطالع سساًی جاهؼِ الضّشاء تِ آدسس www.jz.ac.ir
 .2هشاجؼِ تِ تخص هشاکض ٍ هذاسس
 .۰کلیک تش سٍی گضیٌِ «آهَصش الکتشًٍیکی» ٍ ٍسٍد تِ صفحِ آهَصش هجاصی
تصًیر راَىمای دسترسی بٍ صفحٍ آمًزش مجازی
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ساماوٍ داوص پژيَان
پزیشفتِ ضذگاى تشًاهِ هجاصی ،ػالٍُ تش ساهاًِ آهَصش هجاصی ( ) http://vujz.ir/login/index.phpکِ تشای
استفادُ اص کالسْا ٍ خذهات آًالیي هَسد استفادُ قشاس هیگیشد ،الصم است تشای سایش اهَس آهَصضی هثل اًتخاب ٍاحذ تِ
صفحِ ضخصی خَد دس ساهاًِ داًص پژٍّاى هشاجؼِ ًوایٌذ .دس ایي ساهاًِ اهکاى سؤیت ٍاحذّای اًتخاب ضذُ ،اًتخاب
ٍاحذ تشای ًیوسال ّای تؼذی (دس صهاًْای اػالم ضذُ اص سَی هشکض آهَصش هجاصی) ٍ اطالع اص سایش اهَس آهَصضی ٍجَد
داسد .تشای ٍسٍد تِ ایي ساهاًِ ،هی تَاًیذ تِ صفحِ اصلی سایت جاهؼِ الضّشاء ٍاسد ضذُ ٍ اص گضیٌِ «ساهاًِ ّا» ،گضیٌِ
«آهَصش» سا اًتخاب کٌیذ .پس اص ٍسد تِ ایي تخص لیٌک ٍسٍد تِ ساهاًِ داًص پژٍّاى اص سشٍس ضواسُ یک کلیک ًواییذ
یا هستقیواً اص آدسس ٍ student.jz.ac.irاسد ساهاًِ داًص پژٍّاى هیضَیذ۷
طثق ضکل صیش تایذ ًام کاستشی (ضواسُ تحصیلی) ٍ سهض ٍسٍد (کذ هلی ) ٍ اػذاد تصَیش سا ٍاسد ًوائیذ۷
۳
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تؼذ اص کلیک سٍی گضیٌِ ٍسٍد صفحِ اطالػات ضخصی ضوا تاص هی ضَد کِ تایذ هطخصات خَد سا تکویل ًوَدُ ٍ گضیٌِ
ثثت سا کلیک ًواییذ سپس صفحِ ضخصی ضوا تا آیکي ّای صیش تاص هی ضَد۷
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جْت هطاّذُ اًتخاب ٍاحذ خَد ،آیکي ًوایص اًتخاب ٍاحذ تشم جاسی (ضواسُ  )۰هشاجؼِ فشهاییذ .اًتخاب ٍاحذ طالب
جذیذالَسٍد تَسط تخص آهَصش هجاصی اًجام هیپزیشد ٍ دس تشم ّای تؼذ اًتخاب ٍاحذ تشػْذُ 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  )۲تا تا
تذاخل اهتحاًی هَاجِ ًطَیذ.
تزکش ۷دس صَستی کِ اًتخاب ٍاحذ ضوا اًجام ًطذُ است ،تیي ساػات  ۵تا  ۰2تا ضواسُ ۱2۲ -۰2۰۰2۱۱۰تواس حاصل
ًواییذ.
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