
 باسمه تعالی

دوره عمومی  9396-97با عرض تبریک وخیر مقدم به طالب محترم جدیدالورود در نیمسال اول سال تحصیلی 

 «سالم اهلل علیها » الزهرا غیرحضوری جامعه

 : تا در طی تحصیل در این بخش با مشکلی مواجه نگردیذ نماییذلطفاً به نکات ریل با دقت توجه 

 هی گشدد .کذ تحصیلی ضوا ػضیضاى اص طشیق پیاهک اػالم .1

)هاًٌذ  تشاي آضٌایی اص طشیقِ تحصیل تِ صَست غیشحضَسي ٍ آئیي ًاهِ آهَصضی ٍ دیگش هطالة هَسد ًیاص طلثِ غیشحضَسي .2
الضّشا)س(  تِ سایت جاهؼِ ضواسُ تلفي ّا ٍ آدسس ایویل ٍ تقَین آهَصضی،تاسیخ اهتحاًات ٍ هحذٍدُ دسٍس ٍ ....(

www.jz.ac.ir .ساهاًِ داًص پژّاى سا کیلک ًواییذ: ،ّاقسوت ساهاًِ دسسپس   هشاجؼِ ًواییذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ اػذاد تصَیش سا ٍاسد ًوائیذ.  )کذ هلی ( ضواسُ تحصیلی، سهض ٍسٍددس ایي صفحِ . 3
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صفحِ اطالػات ضخصی ضوا تاص هی ضَد کِ تایذ هطخصات خَد سا تکویل ًوَدُ ٍ گضیٌِ ثثت تؼذ اص کلیک سٍي گضیٌِ ٍسٍد  . 4
 سا کلیک ًواییذ.

 . سپس صفحِ ضخصی ضوا تا آیکي ّاي صیش تاص هی ضَد:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشاجؼِ فشهاییذ. اًتخاب ٍاحذ طالب  1)شمارٌ   ٍاحذ تشم جاسيًوایص اًتخاب  آیکي، جْت هطاّذُ اًتخاب ٍاحذ خَد .8 )

دس صَستی کِ طلثِ داساي دسٍس  ّاي تؼذ اًتخاب ٍاحذ تشػْذُ طلثِ است.ٍ دس تشم پزیشدجذیذالَسٍد تَسط آهَصش اًجام هی
)الصم تِ رکش است اًتخاب ٍاحذ تایذ تا تَجِ تِ تشًاهِ اهتحاًی پایاى  تشػْذُ خَد طلثِ استتخاب ٍاحذ ًا، تطثیق دادُ ضذُ تاضذ

صهاى اًتخاب ٍاحذ حتوا تِ تاسیخ ٍ ساػت تشگضاسي اهتحاى  دس .(صَست گیشد5)شمارٌ  دسٍس اسائِ ضذُ دس تشمتشم ٍاقغ دس  ) 

 جْت جلَگیشي اص تذاخل اهتحاًی تَجِ ضَد.

 تواس حاصل ًواییذ.225 -32112321تا ضواسُ ، ًطذُ است دس صَستی کِ اًتخاب ٍاحذ ضوا اًجام تذکز:



 :فشهاییذ اًتخاب ٍاحذ تِ ًکات صیش تَجِ جْت

( 5)شمارٌ  دسٍس اسائِ ضذُ دس تشم جاسي آیکيضوا هی تَاًیذ تشًاهِ اهتحاًی کل دسٍس دٍسُ ػوَهی سا تا کلیک کشدى تشسٍي 
 یذ.یهطاّذُ ًوا

تا  اهکاى اًتخاب ٍاحذ ّشتشم، دس ّاي آیٌذُ تا تَجِ تِ هؼذل طلثٍِاحذ است ٍ دس تشم 12حذاکثش ٍاحذ اًتخاتی دس تشم اٍل  -
 ٍاحذ ٍجَد داسد. 22سقف 

 یذ.یتا تتَاًیذ آى دسٍس سا اًتخاب ًوا َدتایذ پیطٌیاص آى گزساًذُ ضاتتذا دسٍسی کِ داساي پیطٌیاص ّستٌذ   -

دس ضَد ٍ   ٍاحذ است، لزا تِ اًتخاب ٍاحذّاي کوتش اص آى تشتیة اثش دادُ ًوی 12پژٍّاى  حذاقل ٍاحذ اًتخاتی تشاي داًص -
 سیستن ثثت ًوی ضَد.

جْت اطالع اص است، دادُ ًطذُ تاکٌَى تطثیق ضوا دسٍسی سا دس )حَصُ ّاي ػلویِ دیگش ٍ یا داًطگاُ( گزساًذُ ایذ ٍ چٌاًچِ  -
 .تواس تگیشیذ 52532112489تا ضواسُ  12تا  8تیي ساػات  ًحَُ اقذام ٍ سایش تَضیحات هی تَاًیذ 

هطاتق  ًظش دسٍس هَسد DVDیا  CD، دس اسشع ٍقت جْت تْیِ کتاب ٍ ٍ اطویٌاى اص ػذم تغییش آى پس اص هطاّذُ اًتخاب ٍاحذ -
 دسس تَجِ ًواییذ.لطفا تِ ػٌَاى کتاب ٍکذ .َیذتا هطکلی هَاجِ ًطسال  ًیندس پایاى  تا ًوَدُاقذام تصَیش صیش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 9)شمارٌ  .دس اقذام فشهاییذ ٍهٌتظش پاسخ کاسضٌاساى آهَصش ها تاضیذ اسسال پیامیکي آطشیق جْت سفغ هطکالت آهَصضی خَد اص .9 



اص طشیق آیکي  تَاًٌذ دس صهاى حزف ٍ اضافِ هی ّستٌذ ٍاحذ اًذ ٍ خَاستاس حزف اًتخاب ًوَدُ ٍاحذ 12اص  طالتى کِ تیطتش .12
، هجوَع ٍاحذّاي تاقی تؼذ اص اًجام ػولیات حزف ٍ اضافِ . تذیْی است کِاقذام ًوایٌذ 4)شمارٌ  اًتخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اضافِ )

  ٍاحذ تاضذ. 12هاًذُ تایذ حذاقل 

( 2)شمارٌ  اص آیکي تزم ي تعییه گزایش تحصیلیتقاضای تجدید وظز در ومزات پایان َا،ياحدحذف اضطزاری  ،ثبت مزخصیتشاي  .11

 هی ضَد.استفادُ 

( هشاجؼِ 3شمارٌ ) خالصِ ٍضؼیت تحصیلیتِ آیکي  ،خَد مشاَدٌ وتیجٍ درخًاستٍ ّوچٌیي  ،درخًاست مزخصیجْت  -

 ٍاحذ ًواییذ.  صَست تأییذ ًطذى هشخصی، حتواً تا صهاًی کِ اهکاى اًتخاب ٍاحذ ٍجَد داسد ، اًتخاب ًوَدُ ٍ دس

سیستن اجاصُ  ٍتاضذ ٍاحذ  12ًثایذ کوتش اص  تؼذ اص ػولیات حزف ، اًتخاب ٍاحذ تاقی هاًذُ ضواهجوَع صهاى حزف اضطشاسي دس  -
 . دّذاضافِ ًوَدى ٍاحذ تِ هحصل ًوی

کارت  کارت ملی يّا تا  دس هشاکض استاىٍ  ؛کارت تحصیلی ًَشمىد يکارت ملی ٍسٍد تِ سالي اهتحاًات پایاى ًیوسال دسقن، فقط تا .12

یک ّفتِ قثل اص ضشٍع اهتحاًات  6)شمارٌ  کاست آصهَىکاست ٍسٍد تِ جلسِ خَد سا اص طشیق آیکي تاضذ. پزیش هیاهکاً يريد بٍ جلسٍ )

 دسیافت ًواییذ.

گشدد. لزا تواهی طالب غیشحضَسي هلضم تِ اهتحاى دس استاى هحل ي کطَس تشگضاس هیاّاهتحاًات پایاى ًیوسال دس تواهی هشاکض استاى. 13
 سکًَت خَد ّستٌذ ٍدس ضْش قن اهکاى اسکاى ٍجَد ًذاسد.

( 7)شمارٌ  .استفادُ کٌیذ آصهَىاص آیکي  ُای میان تزمآسمًوجْت ضشکت دس . 14

ًام اسکاى تشاي ایام اهتحاًات دس هشکض استاى خَد دس صهاى هقشس ضذُ کِ اص طشیق ساهاًِ داًص پژٍّاى تِ ضوا اطالع دادُ جْت ثثت. 15
(  8)شمارٌ . استفادُ ًواییذ اسکاىهی ضَد اص آیکي 

 

  تذکز مهم :

(، دس  ٍ ... حزف اضطشاسي  ثثت هشخصی، حزف ٍ اضافِ، طلثِ هحتشم؛ لطفا تَجِ فشهاییذ، کلیِ اهَس آهَصضی )هاًٌذ اًتخاب ٍاحذ،
تَضیح دادُ ضذ(. تذیْی  2)دس تٌذ  لطفا جْت دسیافت آى اقذام فشهاییذ. اًجام خَاّذ ضذ، تقَین آهَصضیطَل یک تشم تا تَجِ تِ 

 .تقَین آهَصضی تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ ّاي خاسج اص صهاى تؼییي ضذُ دسکِ تِ دسخَاستاست 

 مزکش آموسش غیز حضوری




