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 مقدمه

كِ تشاي فشاگیرشاى اهكراى   ّاي اص ساُ دٍس ّستٌذ  آهَصش هجاصي يكي اص جذيذتشيي ٍ كاسآهذتشيي اضكال آهَصش

ضًَذ  ّاي ٍب جْاًي اسائِ هي . ايي دٍسُ اص عشيك ايٌتشًت ٍ ضثكًِوايذيادگیشي دس ّش صهاى ٍ هكاى سا فشاّن هي

ساصد.  ثاط سا تشاي داًطجَياى دس ًماط هختلف فشاّن هيكٌٌذ كِ اهكاى تشلشاسي است افضاسّايي استفادُ هي ٍ اص ًشم

 ّاي هجاصي ػثاستٌذ اص:ٍيژگیْاي هْن دٍسُ

  ػذم ًیاص تِ حضَس فیضيكي داًطجَ. .1

  ػذم ٍاتستگي كالس دسس تِ صهاى خاظ. .2

 كیفیت تاالي اسائِ دسٍس.  .3

  ًام اص تؼذاد صياد داًطجَ دس يك دسس. پطتیثاًي ٍ ثثت .4

 .جَيي دس ّضيٌِ غشفِ .5

 حفظ ضاى ٍ حشين فشٌّگي داًطجَ ٍ خاًَادُ، سالهت ٍ آساهص سٍحي ٍ سٍاًي داًطجَ ٍ .........  .6

 آهَصضْاي هجاصي اجشاي جْت اداسي ساختاس تؼیییي هٌظَس تِ ًاهِ يیيآ اييّاي هجاصي، ًظش تِ اهتیاصات دٍسُ

ِ  تَلیرذ  عشاحي، ًحَُ ًوَدى هٌذضاتغِ ًیض ٍ  (الكتشًٍیكي) ُ  سرايت  ٍب دس الكتشًٍیكري  سٍسد ٍ اسائر  داًطرگا

 .گشددتذٍيي هي هحمك اسدتیلي

 تعاریف

ّاي سٌتي ٍ هشسَم تِ تحػیل دس يكري  اي كِ دس آى داًطجَ تذٍى حضَس دس كالسدٍسُ هجاصي: دٍسُ .1

 ّاي داساي هجَص دس داًطگاُ تِ تحػیل هطغَل است.اص سضتِ

ّراي سرٌتي هَجرَد دس    داًطرگاُ ٍ يرا دٍسُ  ّراي هجراصي   دسٍس هجاصي: دسٍسي ّستٌذ كِ تشاي دٍسُ .2

 ضًَذ.داًطگاُ تػَست الكتشًٍیكي اسايِ هي

ّاي سٌتي داًطگاُ كِ تِ دٍ غَست سٌتي ٍ الكتشًٍیكي اسايِ دسٍس ًیوِ هجاصي: تؼضي اص دسٍس سضتِ .3

 ضًَذ.هي
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 داًطگاُ: هٌظَس داًطگاُ هحمك اسدتیلي است. .4

 :ل اٍ هادُ

 تاضٌذ. هي تؼاهل دس ّن تا ٍ اساتیذ داًطجَياى آى دس كِ ٍب تش هثتٌي هحیغي يؼٌي هجاصي، هَصشآ اص هٌظَس

 ٍ سیسرتوْاي  ٍيرذئَيي  كٌفرشاً   ًظیش اهكاًاتي تَسیلِ سا هؼوَلي كالس الكتشًٍیكي يك ًَػي تِ هحیظ ايي

 كرالس  دس ضرشكت  جراي  تِ تا ساصد هي فشاّن تشاي داًطجَياى سا اهكاى ايي ٍ ًوَدُ ساصي ضثیِ ايچٌذسساًِ

ِ  ًسرثت  Shared  ٍEmail ، Chat ، Videoconferencingًظیرش   ديگشي عشق اص دسس  فشاگیرشي  تر

 هتفاٍتي لالثٌذي است الصم الكتشًٍیكي كالسْاي ايٌگdocumentًَِ دس ضذُ اسائِ دسٍس  ًوايٌذ الذام دسس

 .تاضٌذ تشخَسداس كیفیت الصم تاالتشيي اص كِ ضًَذ تَلیذ ٍ عشاحي ايتگًَِ ٍ تاضٌذ هؼوَلي داضتِ دسٍس تا

 : دٍم هادُ

 گشٍُصيش ًظش ٍ  داًطگاُ هجاصي آهَصضْاي اداسُ دس هجاصي اسائِ دسٍس ٍ تذٍيي تْیِ، اًذاصي، ساُ تِ هشتَط اهَس

 : اص است ػثاست اداسُ فؼالیت ايي صهیٌِ .ضَداًجام هي  آهَصضي داًطگاُ سيضيتشًاهِ

 داًطگاُ دس تذسي  تشاي ٍب اص استفادُ فشٌّگ تشٍيج .1

ِ  ٍ هجراصي  كالسرْاي  جْت اسائِ داًطگاُ افضاسي سخت ٍ افضاسي ًشم تجْیضات ٍ تشسسي اهكاًات .2 ِ  اسائر  ًمغر

 داًطگاُ اًفَسهاتیك ضَساي تِ گستشش اهكاًات ٍ ًَالع سفغ جْت ًظشات

 هجاصي ٍ سٌتي اص يا تلفیمي ٍ هجاصي كاهال غَستْاي اص يكي تِ دسٍس اص اسائِ تؼذادي. 3

 فٌري  ترین  تَسرظ  ٍب سٍي ترش  ضذُ اسائِ پطتیثاًي دسٍس ٍ اًذاصي ساُ ًػة، تَلیذ، عشاحي، فٌي اًجام اهَس .4

 هجشب

 هجاصي غَست تِ دسس اسائِ ٍ هٌظَس تَلیذ تِ لشاسداد ػمذ عشيك اص داًطگاُ اساتیذ جلة ّوكاسي .5

 : سَم هادُ
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دس خػَظ اسايِ  24/12/1333كاسداًي ٍ كاسضٌاسي، هػَب ّاي آيیي ًاهِ آهَصضي دٍسُ 5ًظش تِ تثػشُ هادُ 

ّرا هَففٌرذ الرذاهات الصم سا ترشاي     دُ دسغذ اص ٍاحذّاي دسسي ّش دٍسُ تػَست هجاصي )الكتشًٍیكي( داًطكذُ

 ّاي هجاصي اًجام دٌّذ.تؼییي دسٍس ٍ اسايِ تِ اداسُ آهَصش

  :چْاسمهادُ 

 ٍ تشفیرغ  دس آى اهتیاص ٍ ضَدهغشح هي اجشايي فؼالیت يك هٌضلِ تِ الكتشًٍیكي دسٍس هحتَاي تَلیذ ٍ عشاحي

تخػػري   كویتِ تطخیع تِ اهتیاص تؼییي. تاضذ هي هؼاًٍیي داًطكذُ حذاكثش هؼادل ػلوي ّیأت اػضاي استماء

 .تاضذهي

 : پٌجن هادُ

ِ   ّاي هطخع تشاي ّش كالس، كِ هياسايِ هحتَا تِ غَست تستِ غرَست لرضٍم   اي ٍ دس تايست ترِ غرَست جلسر

)كترة،   الزكش تايذ تِ دٍ غَست هحتَاي اغلي ٍ هٌراتغ تكویلري  يكجا دس اختیاس داًطجَ لشاس گیشد. هحتَاي فَق

 اي( دس اختیاس يادگیشًذُ لشاس گیشد.جضٍات ٍ هٌاتغ چٌذسساًِ

ُ  ترذٍى  آٍسًذگاى پذيذ ٍ تاضذ هي داًطگاُ تا اهٌحػش ضذُ تَلیذ دسٍس اص استفادُ حكتثػشُ:   اص هكترَب  اجراص

 .ذاسًذّا سا ًىساصها ديگش تِ آى اسائِ ٍ اًتمال حك سيضي آهَصضيتشًاهِ گشٍُ

 : ضطن هادُ

 عرَل  دس اسرتاد  هسرتوش  ضاهل اسصياتي اٍل تخص .است تخص دٍ ضاهل دسس ّش دس داًطجَ پیطشفت اسصضیاتي

 تِ است هَفف داًطجَ ّشتاضذ. هي ضذُ تؼییي ّايى صها دس اهتحاًات حضَسي دٍم تخص ٍ تحػیلي ًیوسال

 تاضرذ  داضتِ login ٍ تاضذ هشاجؼِ ًوَدُ ٍب سٍي تش هشتَط دسٍس تِ ّفتِ دس استاد تَسظ ضذُ هیضاى تؼییي

 داًطجَ اسصضیاتي دس ضذُ تؼییي تاسيخ تا استاد تشاي آى اسسال ضذُ ٍ هغشح هختلف توشيٌات حل آى تش ػالٍُ(

 . (تَد هؤثش خَاّذ

 : ّفتن هادُ
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 جْرت  سا ايضذُ تؼییي صهاى ضذُ هذت تَلیذ دسٍس اصاء تِ تخػػي كویتِ همشسات هغاتك است هَفف استاد

 گیشد. ًظش دس Email يا ٍ Chat عشيك اص ٍ غیشحضَسي پاسخگَئي

 : ّطتن هادُ

 .خَاّذ تَد ريل تػَست دسسي كوك ٍ هجاصي ًیوِ ٍ هجاصي دسٍس تػَية ًحَُ

 تاضذ. هي داًطگاُ آهَصضي يتػَية ضَسا ٍ هشتَعِ آهَصضي گشٍُ پیطٌْاد تا هجاصي دسٍس كاهال الف

 .ًوايذ گیشيتػوین ساساً تَاًذهي داًطگاُ ضَساي آهَصضي پايِ ٍ ػوَهي دسٍس هَسد دستثػشُ: 

ِ  لاترل  تخػػي كویتِ تػَية گشٍُ ٍ هذيش تأئیذ استاد، پیطٌْاد تا دسسي كوك ٍ هجاصي دسٍس ًیوِ ب  اسائر

 .تاضذهي

 : ًْنهادُ 

 .تاضذريل هي تطشح هجاصي ًیوِ يا ٍ هجاصي دسٍس دس التذسي  حك تؼییي ًحَُ

ّیرات   تَسرظ  آى الترذسي   حرك  ضرشية  هیرضاى  اسائِ ًوايذ هجاصي كاهال تػَست سا دسس چٌاًچِ هذسسي، الف

 .خَاّذ ضذ تؼییيتشاتش 5/1 حذاكثش ٍ 5/0 حذالل آى هحتَاي ٍ دسس ًَع تِ تا تَجِ ٍ سيیسِ

 2ترا   5/0 تیي تَاًذهي تخػػي كویتِ تػَية تِ ًوايذ اسائِ ًیوِ هجاصي تػَست سا دسس هذسسي،چٌاًچِ  ب

 . گشدد اضافِ استاد دسسي ٍاحذّاي تِ ٍاحذ

 ضرذُ  غرادس  8 هرادُ  هغراتك  آى اجاصُ اجشاي كِ ضَدهي اًجام يتغَس دس ب تٌذ تشاي ٍاحذ افضايص :1 ُ تثػش

 .تاضذ

 .گشدد پشداخت جذاگاًِ تػَست ٍ التذسي  حك اص هستمل تَاًذهي اثش آٍسًذُ پذيذ الضحوِ حك :2 ُ تثػش

ضَساي داًطگاُ سسیذ ٍ جْت اجرشا   تػَية تِ                دس تاسيخ       تثػشُ چْاس ٍ هادُ 3 دس ًاهِ آئیي ايي

 اسسال ضذ داًطگاُ آهَصضي هحتشم هؼاًٍت تِ


