*اًتخبة درس ٍ استبد اس پٌج شٌبِ  98/10/26اس سبعت9صبح بِ هذت چْبر رٍس در سبیت دارالحکوِ ببلیٌک
) (www.darolhekmeh.irببس هی ببشذٍ اعالعیِ ّبی آهَسش درسبیت هَجَد هی ببشذ(درتصَیز هشخص شذُ)

* تغییز درٍس فقظ در ّفتِ اٍل اهکبى دارد
* کلیِ کالس ّب اس5بْوي هبُ 1398تشکیل هی گزدد ٍ توبم غیبتْبی عالة اس ّفتِ اٍل ثبت خَاّذ شذ.
*عالبی کِ شفبّی پبیِ  3را ًبقصی دارًذ السم است ابتذا ایي درس را اًتخبة ًوبیٌذ.
*درٍس جٌبی بِ صَرت یک دٍرُ بزگشار هی گزدد ٍ سهبى اهتحبى پبیبًی عبق بزًبهِ اعالم شذُ سٍدتز در
هذرسِ بزگشار هی گزدد ٍ اهکبى اهتحبى دادى در بزًبهِ هزکش ٍجَد ًذارد لذا عالة هحتزم اس ّن اکٌَى
بزًبهِ ریشی السم را بزای ایي درٍس اًجبم دٌّذ.
* اگز هحذٍدُ ای اس درٍس را ًوزُ داریذ ،یب بزای اًتخبة درس خَد بب هشکل هَاجِ شذُ ایذ،یب درسی اس
پبیِ قبل ًبقصی داریذ؛ تب دٍشٌبِ شٌبِ 98/10/30هشکل خَد را بِ شوبرُ پیبهک هذرسِ بِ شوبرُ
 50002902293565ارسبل ًوبئیذ یب بب شوبرُ تلفي ( 32293565داخلی )108-106-104اس سبعت 8الی
 12صبح توبس حبصل ًوبئیذ ٍ اس هزاجعِ حضَری بِ آهَسش هذرسِ خَدداری ًوبئیذ.
*عذم اًتخبة درس ،در سهبى اعالم شذُ ،بِ هٌشلِ اًصزاف اس تحصیل در آى تزم خَاّذ بَد ٍ اسبهی بِ هزکش
ارسبل خَاّذ شذ (سهبى اًتخبة درٍس ارتقبئی هتعبقبب اعالم هی گزدد ٍ درٍس عبدی کِ علبِ اًتخبة هی
ًوبیذ بعذا ًوی تَاًذآًْبرا ارتقبئی ًوبیذ)
*اگز تعذاد ٍاحذ ًبقصی در هقغع هقذهبت ٍ سغح 1کوتز اس ٍ 5احذ ببشذ علبِ ببیذ حذاقل ٍ 15احذ اًتخبة
ًوبیذ ٍلی اگز بیشتز اس ٍ5احذ ًبقصی داشتِ ببشذ ببیذ حذاقل ٍ 22احذ اًتخبة ًوبیذ.

کذکبربزی :شوبرُ پزًٍذُ
رهش عبَر :بزای شوب پیبهک شذُ است

جْت اهٌیت پس اس ٍرٍد پسَردخَد را تغییز دّیذ
در سوت چپ بزرٍی هشخصبت خَد کیلیک کٌیذ ٍدر قسوت تٌظیوبت رهش عبَر جذیذ خَد را ٍاردًوبییذ ٍثبت کٌیذ.

تذکزات بسیبر هْن:

* عالة هحتزم پبیِ ّبی  1تب  6السم است حذاقل ٍ 22احذ ٍ پبیِ ّبی  7تب  10حذاقل ٍ 15احذ درس اًتخبة
ًوبیٌذ ٍ در صَرتی کِ کوتز اس حذاقل بگیزًذ  ،اشتغبل آًْب تَسظ هزکش هذیزیت ثبت ًوی شَد ٍ در ّوبى تزم
ًیش هشزٍط خَاٌّذ شذ ٍ هسئَلیت عذم اًتخبة درس  ،بب علبِ هحتزم هی ببشذ .بٌببزایي عالة هحتزم در
اًتخبة تعذاد ٍاحذ دقت ًوبیٌذ.
*اگز عالة هحتزم در چٌذ پبیِ درس ًبقصی دارًذ هَظف ّستٌذ ابتذا پبیِ پبییي تز را اًتخبة کٌٌذ (حتی اگز
درس ًبقصی آًْب یک ٍاحذی ببشذ) سپس پبیِ ببالتز را اًتخبة ًوبیٌذ ٍ در صَرتی کِ درٍس پبیِ پبییي تز را
اًتخبة ًکٌٌذ،سیستن بِ عَر خَدکبر خغب (درٍس پیشٌیبس) هی دّذ.
* بزًبهِ کالسی اسبتیذ ٍ بزًبهِ اهتحبًی پبیبى ًیوسبل دٍم ٍ 99-98هحذٍدُ درٍس ٍاهتحبًبت سِ هبِّ در
قسوت اعالعیِ ّبی آهَسش سبیت هذرسِ دارالحکوِ قزار دارد لغفبً در اًتخبة درٍس بِ سهبى اهتحبًبت آى
درٍس تَجِ فزهبئیذ تب درٍسی کِ در یک رٍس اهتحبى آى هی ببشذ اًتخبة ًشَد.

*سپس بزا ی اًتخبة درس ٍاستبد رٍی گشیٌِ اًتخبة درس درتصَیز هشخص شذُ کلیک کٌیذ صفحِ سیز ببس هی شَد ًبم درس
ًبم استبد سهبى کالس تَضیحبت کالس(بِ تَضیحبت تَجِ بسیبر ًوبییذ) در ایي صفحِ هشخص هی ببشذ

*بزای اًتخبة درس هَرد ًظز رٍی گشیٌِ اًتخبة کلیک کٌیذ پیغبم (کالس هَرد ًظز بزای شوب اًتخبة شَد) راهغببق تصَیز
تبییذ ًوبییذ.

*پس اس تبییذ پیغبم (ثبت یب عذم ثبت) در تصَیز هشخص خَاّذ شذ.

*جْت هشبّذُ درٍس اًتخبة شذُ رٍی گشیٌِ (کالسْبی اًتخبة شذُ )کلیک کٌیذ ٍدرٍس خَد راهشبّذُ ًوبییذ

