وزرات علوم تحقيقات و فن آوري
دانشگاه جامع علمي کاربردي
موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

مهندسان گرامی ،اعضا محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
فارس
با توجه به سياست های ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباط با
فاصله گذاری اجتماعی و ابالغيه دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان
وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری دوره های ارتقاء پايه و
ورود به حرفه و همچنين جلسات باقيمانده دوره هاي زمستان ،بصورت
الکترونيکي ،مقررات و ضوابط اين دوره ها به استحضار می رسد :
 .1توجه به شرائط حاکم ،اصول و قواعد ،امکانات و توانايي هاي
الزم براي شرکت در کالس هاي آنالين از ضرورت هاي انتخاب اين
نوع کالس ها مي باشد .در صورت عدم حصول شرائط شرکت در دوره
هاي آنالين ،بهتر است دوره هاي حضوري انتخاب گردد.
 .2ثبت نام در دوره هاي برخط همزمان(آنالين) به معني اطالع کامل
از اين شرائط و ضوابط مي باشد.
 .3دوره ها ي غيرحضوري به صورت برخط همزمان(آنالين) و با نرم
افزار ادوبي کانکت برگزار خواهد گرديد.
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جهت ورود به کالسهای آنالين و استفاده از کالسهای مذکور تنها با
نصب يک  Browserنظير (گوگل کروم) امکان استفاده از کالس هاي
مذکور مهيا می باشد ،هرچند توصيه اين موسسه جهت بهره مندی
بيشتر از کالس حضور در کالس با استفاده از رايانه شخص يا لپ
تاپ و نصب اپليکيشن  Adobe connectمی باشد .لينک دانلود و
راهنماهاي نصب و استفاده اين نرم افزار برای سيستم عامل های
مختلف در صفحه  https://navidedu.ir/softwaresدر وب سايت گروه آموزشی
نويد موجود می باشد.
چنانچه به هر دليل الزام به حضور در کالس با استفاده از موبايل
يا تبلت را داريد ،بهتر است از طريق مرورگر کروم وارد کالس
شويد و نيازي به نصب  Appنرم افزار نيست.
تامين امکانات و شرائط مورد نياز حضور در اين دوره بر عهده و
تعهد شرکت کنندگان در دوره ها مي باشد.
در هنگان حضور در کالس هاي آنالين از استفاده همزمان از آن خط
اينترنت براي بررسي شبکه هاي مجازي( اينستا و  ،)...دانلود
فيلم و  ...خودداري فرمائيد.
برای شرکت در دوره ،لينک ورود به کالس دوره شما ،در گروه
واتساپ يا ساير م دياها به استحضار شما خواهد رسيد ،لطفا
بالفاصله پس از ورود به کاالس کيفيت خط ارتباطي اينترنت و

همچنين تست ميکروفن و بلنگوي سيستم خود را به کمک راهنماي
موجود در وب سايت بررسي نمائيد .چنانچه به هر دليل در ورود
به کالس دچار مشکل شديد با شماره  ......تماس گرفته و يا از
طريق واتس آپ به شماره  09012336056پيام دهيد( .از  30دقيقه
قبل از شروع کالس و در طول ساعات کاري از  8صبح تا  21درخواست
هاي شما رسيدگي خواهد گرديد).
 .9جهت ورود به کالس مورد نظر می بايست نام کاربری و رمز عبور
را وارد نماييد:
نام کاربری :کد ملی
پسورد(رمز عبور) 1234 :
 .10مالک اوليه حضور در دوره هاي ،زمان ورد (الگين) و خروج (الگ
اوت) از کالس هاي آنالين مي باشد.
 .11به منظور اجراي بند  5و  13بخشنامه شماره  16839/420مورخ
 1399/02/26دفتر مقررات ملي ،در هر جلسه از کالس امتحان
مختصر(کوييز) گرفته می شود و عدم شرکت در کوييز به منزله غيبت
در آن جلسه می باشد.
 .12با استناد بند  8بخشنامه شماره  16839/420مورخ  1399/02/26دفتر
مقررات ملي ،غيبت بيش از حد مجاز دانشپذير در دوره های

الکترونيکی (  % 25مدت زمان دوره) موجب م حروميت از دوره خواهد
بود و شرط قبولي با اخذ  %80نمره لغو گرديده است.
 .13چنانچه به هر دليل اعم از قطع ي اينترنت ،برق و مشکالتي از اين
قبيل شرکت کنندگان محترم امکان حضور در جلسات کالسي را پيدا
ننمودند و يا تمايل به بازبيني کالس را داشتند ،لينك بازپخش
كالس در انتهاي هر جلسه در اختيار ثبت نام کنندگان در آن دوره،
قرار خواهد گرفت ( .اين لينك به مدت سه روز بعد از هر جلسه
در دسترس خواهد بود).
 .14توجه  :بديهی است حضور مهندسان در کالس الزامی است و ديدن
بازپخش تاثيری در حضور و غياب ندارد .
 .15آزمون پايان دوره به صورت حضوري و با لزوم رعايت پروتکل هاي
بهداشت فردي توسط شرکت کنندگان ( استفاده از دستشکش و ماسک)
در محل موسسه برگزار خواهد گرديد(.از حضور افراد داراي عالئم
بيماري جلوگيري خواهد شد)
 .16چنانچه برگزاري تمام يا بخشي از هر جلسه از سمت استاد يا مجري
با مشکل مواجه گرديد ،جلسه جب راني مربوطه برنامه ريزي و
برگزار مي گردد.

