آموزش از راه دور
دانشجویاى هحتزم ،
ثب تَجِ گستشش ٍیشٍس کشًٍب ٍ تعطیلی ّبی هذاٍم دس اسفٌذهبُ  ٍ ،ثب دلت ثِ ایي هسئلِ کِ اص اثتذای ضشٍع
ًیوسبل دٍم سبل تحػیلی  9911 – 9911تب پبیبى اسفٌذهبُ هی ثبیست حذالل  4جلسِ کالس تطکیل هی گشدیذ ،
پیشٍ دستَسالعول ٍصاست علَم  ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍ پیگیشی ّبی چٌذثبسُ ٍصاست دس خػَظ آهَصش اص ساُ دٍس ثِ
داًطجَیبى جْت ججشاى عمت هبًذى اص دسٍس داًطجَیبى هحتشم  ،ساهانه آهوسش اس راه دور هَسسِ آهَصش
عـبلی شزق گلستاى ساُ اًذاصی گشدیذ.
لزا دس ریل ًحَُ ٍسٍد ٍ چگًَگی دسیبفت فبیل ّبی دسٍس هختلف ثِ ضوب داًطجَیبى هحتشم عشؼ هی گشدد.
-1ورود به وب سایت دانشگاه
دس اثتذا هی ثبیست ٍاسد ٍة سبیت داًطگبُ ثِ آدسس  shgol.ac.irضَیذ.

 -2ورود به ساهانه آهوسشی
ثش سٍی هٌَی اغلی ٍة سبیت ثش سٍی گضیٌِ "ساهانه آهوسشی" کلیک کٌیذ تب غفحِ ریل ثبص خَاّذ ضَد:

سپس دس غفحِ جذیذ هطبثك عکس ثبال ثش سٍی "ورود به ساهانه" کلیک کٌیذ تب غفحِ ریل ثبص ضَد.

دس کبدس "نام کاربزی" ضوبسُ داًطجَیی ٍ دس کبدس "پسورد"  ،سهض عجَس خَد سا کِ عوَهب کذ هلی است سا ٍاسد
کٌیذ .سپس ثش سٍی دکوِ "ٍسٍد ثِ سبهبًِ" کِ ثِ سًگ ًبسًجی است ٍ ثب فلص لشهض دس عکس ثبال ًطبى دادُ ضذُ
است کلیک کٌیذ تب ٍاسد سبهبًِ ضَیذ.

پس اص ٍسٍد ثِ سبهبًِ  ،هطبثك عکس ثبال ٍ فلص لشهض سًگ ثبالی تػَیش  ،ثِ غَست خَدکبس ضوب دس سشثشگ
"هشاهده خبز" لشاس خَاّیذ گشفت .دس صیش ایي فلص لشهض سًگ  ،ضوب سبهبًِ آهَصش اص ساُ دٍس هَسسِ آهَصش
عبلی ضشق گلستبى سا هطبّذُ هی فشهبییذ .اگش تَسط اسکشٍل سوت چپ تػَیش(ثب فلص لشهض سًگ دس سوت چپ
عکس ثبال هطخع ضذُ است) ثبال ٍ پبییي تػَیش سا هطبّذُ فشهبییذ  ،کلیِ گشٍُ ّبی دسسی ثِ غَست جذاگبًِ
دستِ ثٌذی ضذُ اًذ کِ دسٍس اسائِ ضذُ تَسط استبداى ثشای ّش دسس ثِ غَست جذاگبًِ دس ایي دستِ ثٌذی ّب
لشاس گشفتِ است.
تذکز ههن  :کلیِ دسٍس آهبس(اختػبغی ّش سضتِ یب عوَهی)  ،سیبضی (اختػبغی ّش سضتِ یب عوَهی)  ،صثبى
اًگلیسی(عوَهی ٍ پیص )  ،ادثیبت فبسسی ٍ دیگش دسٍس عوَهی دس دستِ ثٌذی دسٍس عوَهی لشاس خَاٌّذ گشفت.

ثِ عٌَاى ًوًَِ هیخَاّین دسٍس گشٍُ هذیشیت(ضبهل کلیِ سضتِ ّبی هذیشیت) سا ثشسسی ًوبیین .اگش ثب ًطبى گش
هَس ثش سٍی دستِ ثٌذی "گزوه هدیزیت" ثشٍیذ ،هطبّذُ هی ًوبییذ کِ تَضیحبتی اص ایي گشٍُ هطبثك عکس ریل
ثِ ضوب ًطبى دادُ خَاّذ ضذ.

حبل جْت هطبّذُ دسٍس گشٍُ هذیشیت  ،ثش سٍی تَضیحبتی کِ هطبّذُ هی فشهبییذ  ،کلیک کٌیذ تب غفحِ جذیذ
هطبثك عکس ریل ثِ ضوب ًطبى دادُ ضَد:

دس غفحِ جذیذ هطبثك عکس ثبال  ،جذٍلی هطبّذُ خَاّیذ کشد کِ ضبهل ًبم استبد ً ،بم دسس  ،ضوبسُ جلسِ
دسسی ٍ دس ًْبیت فبیل لبثل داًلَد آى جلسِ ثشای آى دسس هی ثبضذ.
جْت داًلَد فبیل ّ Pdfش دسس ٍ جلسِ دلخَاُ  ،ثش سٍی گضیٌِ "دسیبفت" کلیک کٌیذ تب فبیل ثشای ضوب داًلَد ٍ دس
اختیبس ضوب لشاس گیشد.

استفاده اس ابشار جستجو:
ّوبًطَس کِ دس ثبالی غفحِ سبهبًِ آهَصش اص ساُ دٍس هطبّذُ هی فشهبییذ  ،اثضاس "جستجو" ٍجَد داسد .سعی ضذُ
ثب دستِ ثٌذی ّبی اًجبم ضذُ  ،هطکل خبغی ثشای یبفتي فبیل ّبی استبداى گشاًمذس ثِ ٍجَد ًیبیذ  ،اهب هوکي است
داًطجَیبى هحتشم ثٌب ثش ّش دلیلی لػذ داضتِ ثبضٌذ دسس خبغی سا جستجَ ًوبیٌذ.

ثش سٍی دکوِ جستجَ دس ثبالی سبهبًِ آهَصش اص ساُ دٍس کلیک کٌیذ.تب عکس ریل ًوبیبى ضَد :

دس غفحِ جذیذ ّوبًطَسی کِ دس عکس ثبال هطبّذُ هی فشهبییذ  ،دس کبدسی کِ داخل آى ًَضتِ ضذُ است:
"کلید واصه های جستجو" ً ،بم استبد ٍ یب ًبم دسس سا ٍاسد ًوبییذ سپس دس سوت ساست آى ثش سٍی دکوه
جستجو هطبثك عکس ثبال کِ ثب فلص لشهض سًگ هطخع ضذُ است کلیک کٌیذ تب سبهبًِ عولیبت جستجَ سا آغبص
ًوبیذ.
سپس ثعذ اص چٌذ لحظِ ً ،تبیج جستجَ سا هطبثك عکس ریل هطبّذُ خَاّیذ کشد:

ّوبًطَس کِ هطبّذُ هیکٌیذ  ،دس کبدس ثبال جْت جستجَ ًبم استبد گشاًمذس سشکبس خبًن دکتش عشة اهیشی ًگبسش
ضذُ است ً .تیجِ جستجَ سا دس کبدس لشهض سًگ عکس ثبال هطبّذُ هیکٌیذ.

ٍ دس ًْبیت دس فلص لشهض سًگ پبییي  ،لیست ًتبیج جستجَ سا هطبّذُ هیکٌیذ کِ ثب کلیک ثش سٍی ّش کذام اص آى ،
ٍاسد غفحِ آى خَاّیذ ضذ ٍ هطبثك جذٍلی کِ دس غفحبت لجل تَضیح دادُ ضذ  ،اهکبى داًلَد آى ثشای ضوب هیسش
خَاّذ ثَد.

گشدآٍسی ضذُ دس فناوری اطالعات

موسسه آموزش عالی رشق گلستان

