بسم اهلل الرحمن الرحیم

*انتخاب درس و استاد از روز یکشنبه 99/5/5از ساعت  23به مدت سه روز در سایت دارالحکمه بالینک
) (www.darolhekmeh.irآغاز می شود .اطالعیه های آموزش را درسایت دارالحکمه در کادر مربوطه طبق تصویر
مشخص شده مشاهده نمائید.

تذکرات
* تغییر دروس فقط در هفته اول امکان دارد
* کلیه کالس ها از  99/5/19تشکیل می گردد و تمام غیبتهای طالب از هفته اول ثبت خواهد شد.
*طالبی که شفاهی پایه  3را ناقصی دارند الزم است ابتدا این درس را انتخاب نمایند (.شرط ورود به پایه 4
قبولی در امتحان شفاهی می باشد)
* اگر محدوده ای از دروس را نمره دارید ،یا برای انتخاب درس خود با مشکل مواجه شده اید،یا درسی از
پایه قبل ناقصی دارید؛ تا روز  99/5/8مشکل خود را به شماره پیامک مدرسه به شماره 5۰۰۰29۰22935۶5
ارسال نمائید یا با شماره تلفن ( 322935۶5داخلی )1۰8-1۰۶-1۰4از ساعت 8الی  12صبح تماس حاصل
نمائید و از مراجعه حضوری به آموزش مدرسه خودداری نمائید.
*عدم انتخاب درس ،در زمان اعالم شده ،به منزله انصراف از تحصیل در آن ترم خواهد بود

(زمان انتخاب دروس ارتقائی متعاقبا اعالم می گردد و دروس عادی که طلبه انتخاب می نماید بعدا نمی
تواندآنهارا ارتقائی نماید)
*اگر تعداد واحد ناقصی در مقطع مقدمات و سطح 1کمتر از  5واحد باشد طلبه باید حداقل  15واحد انتخاب
نماید ولی اگر بیشتر از 5واحد ناقصی داشته باشد باید حداقل  22واحد انتخاب نماید.
کدکاربری= شماره پرونده
رمز عبورهر طلبه همان رمزقبلی است (در صورتی که تغییر نداده باشید)

جهت امنیت پس از ورود پسوردخود را تغییر دهید

روش انتخاب درس
در سمت چپ برروی مشخصات خود کیلیک کنید ودر قسمت تنظیمات رمز عبور جدید خود را واردنمایید وثبت کنید.

تذکرات بسیار مهم:

* طالب محترم پایه های  1تا  ۶الزم است حداقل  22واحد و پایه های  ۷تا  1۰حداقل  15واحد درس انتخاب
نمایند و در صورتی که کمتر از حداقل بگیرند  ،اشتغال آنها توسط مرکز مدیریت ثبت نمی شود و در همان ترم
نیز مشروط خواهند شد و مسئولیت عدم انتخاب درس  ،با طلبه محترم می باشد .بنابراین طالب محترم در
انتخاب تعداد واحد دقت نمایند.
* اگر طالب محترم در چند پایه درس ناقصی دارند موظف هستند ابتدا پایه پایین تر را انتخاب کنند (حتی اگر
درس ناقصی آنها یک واحدی باشد) سپس پایه باالتر را انتخاب نمایند و در صورتی که دروس پایه پایین تر را
انتخاب نکنند،سیستم به طور خودکار خطا (دروس پیش نیاز) می دهد.
* برنامه کالسی اساتید و برنامه امتحانی پایان نیمسال اول  1399-14۰۰و محدوده دروس وامتحانات سه
ماهه در قسمت اطالعیه های آموزش سایت مدرسه دارالحکمه قرار دارد لطفاً در انتخاب دروس به زمان
امتحانات آن دروس توجه فرمائید تا دروسی که در یک روز امتحان آن می باشد انتخاب نشود.

* برای انتخاب درس واستاد روی گزینه انتخاب درس درتصویر مشخص شده کلیک کنید صفحه زیر باز می شود نام درس نام
استاد زمان کالس توضیحات کالس(به توضیحات توجه بسیار نمایید) در این صفحه مشخص می باشد

*برای انتخاب درس مورد نظر روی گزینه انتخاب کلیک کنید پیغام (کالس مورد نظر برای شما انتخاب شود؟) رامطابق تصویر
تایید نمایید.

*پس از تایید ،پیغام (ثبت با موفقیت انجام شد) در تصویر مشخص خواهد شد.

*جهت مشاهده دروس انتخاب شده روی گزینه (کالسهای انتخاب شده )کلیک کنید ودروس خود رامشاهده نمایید

موفق باشید

