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 اساتیذ گشاهی، خَاّشوٌذ است جْت اسائِ دسٍس تِ صَست ریل اقذام فشهاییذ:

 . فشاّن ًوَدى اهکاًات اتصال تِ ایٌتشًت ٍ دستشسی تِ اپلیکیشي ّای ٍاتس آج یا تل1ِ

تش اساس کذ دسس )ّا(، ًام دسس )ّا(، سشتِ ٍ هقطع  ّای یاد شذُ. ایجاد گشٍُ ّای دسسی دس اپلیکیشي 2

 تحصیلی

. عضَ ًوَدى داًشجَیاى هشتثط تا ّش دسس دس گشٍُ ّای دسسی ایجاد شذُ )تِ داًشجَیاى اعالم هی گشدد 3

جْت عضَیت دس گشٍُ ّای دسسی ًام ٍ ًام خاًَادگی ّوچٌیي ًشم دسس )ّای( خَد سا تِ اساتیذ پیاهک 

 ًوایٌذ(

 ایل صَتی یا تصَیشی )تا حجن پاییي( اص هطالة دسس )ّا( ٍ اشتشاک گزاسی دس گشٍُ ّای دسسی. تْیِ ف4

َُ تْیِ آى تَسط داًشجَ ٍ ایجاد ساُ ٍ هعشفی کتاب ٍ ًح PDF. اسائِ جضٍُ )ّای( دسسی تِ صَست 5

 استثاطی جْت تثادل اطالعات، سفع اشکال ٍ ...

دس  -02211021210آقای پَسحسي تا شواسُ -ت تکویلی . عضَ ًوَدى ًوایٌذُ اداسُ آهَصش ٍ تحصیال6

 توام گشٍُ ّای دسسی ایجاد شذُ جْت ًظاست

 

 ًکات قاتل تَجِ:

استفادُ اص فایل تصَیش )عکس( اص صفحات کتاب یا جضٍُ تِ ّیچ عٌَاى تَصیِ ًوی گشدد ٍ اص قشاس دادى  -

یفیت قاتل قثَلی ًذاسًذ جذداً خَدداسی فایل ّایی کِ اهکاى تْیِ پشیٌت اص آى هقذٍس ًوی تاشذ ٍ یا ک

 ًواییذ.

خَاّشوٌذ است یک ًسخِ اص فایل )ّای( دسسی اسائِ شذُ دس گشٍُ ّای ایجاد شذُ )اپلیکیشي( سا دس  -

ًشجَیاًی کِ تِ ّش دلیل قادس تِ استفادُ اص اختیاس اداسُ آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی قشاس دّیذ تا دا

 تتَاًٌذ اص آًْا استفادُ ًوایٌذ.اپلیکیشي ّا ًوی تاشٌذ 

 

اص اساتیذی کِ تِ ّش ًحَ اهکاى استفادُ اص اپلیکیشي ّای یاد شذُ ٍ یا دستشسی تِ ایٌتشًت سا ًذاسًذ هی 

الصم ایجاد  ٍ اقذاهات تایست فَساً تا هذیشیت آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی تواس حاصل ًوَدُ تا ّواٌّگی ّا

 گشدد.

 


