
 وزرات علوم تحقيقات و فن آوري 

 دانشگاه جامع علمي کاربردي

 موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

 

  ، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارسمهندسان گرامی

ملی و کنترل ساختمان  ابالغیه دفتر مقرراتملی مبارزه با کرونا در ارتباط با فاصله گذاری اجتماعی و  های ستاد با توجه به سیاست

به الکترونیکی، مقررات و ضوابط اين دوره ها بصورت  ارتقاء پايه و ورود به حرفه برگزاری دوره های راه و شهرسازی مبنی بر وزارت

 استحضار می رسد : 

 

های الزم برای شرکت در کالس های آنالين از ضرورت های انتخاب توجه به شرائط حاکم، اصول و قواعد، امکانات و توانايی  .1

  اين نوع کالس ها می باشد.

 ثبت نام در دوره های برخط همزمان)آنالين( به معنی اطالع کامل از اين شرائط و ضوابط می باشد. .2

 دوره ها ی غیرحضوری به صورت برخط همزمان)آنالين( و با نرم افزار ادوبی کانکت برگزار خواهد گرديد. .3

نظیر )گوگل کروم( امکان استفاده از  Browserجهت ورود به کالسهای آنالين و استفاده از کالسهای مذکور تنها با نصب يک  .4

حضور در کالس با استفاده از  کالس از بیشتر مندی بهره جهت موسسه اين توصیه، هرچند مهیا می باشدهای مذکور کالس 

و استفاده اين نرم نصب دانلود و راهنماهای  لینک .می باشد Adobe connect اپلیکیشن نصبرايانه شخص يا لپ تاپ و 



در وب سايت گروه آموزشی نويد  https://navidedu.ir/softwaresهای مختلف در صفحه سیستم عامل برای  افزار

  .موجود می باشد

چنانچه به هر دلیل الزام به حضور در کالس با استفاده از موبايل يا تبلت را داريد، بهتر است از طريق مرورگر کروم وارد کالس  .5

 نرم افزار نیست. Appشويد و نیازی به نصب 

 تامین امکانات و شرائط مورد نیاز حضور در اين دوره بر عهده و تعهد شرکت کنندگان در دوره ها می باشد.  .6

در هنگان حضور در کالس های آنالين از استفاده همزمان از آن خط اينترنت برای بررسی شبکه های مجازی) اينستا و ...(،  .7

 دانلود فیلم و ... خودداری فرمائید.

دياها به استحضار شما خواهد رسید، لطفا در گروه واتساپ يا ساير م ،لینک ورود به کالس دوره شما دوره، شرکت دربرای  .8

بالفاصله پس از ورود به کاالس کیفیت خط ارتباطی اينترنت و همچنین تست میکروفن و بلنگوی سیستم خود را به کمک 

 که کالس ورود به کالس دچار مشکل شديد به پشتیبان در راهنمای موجود در وب سايت بررسی نمائید. چنانچه به هر دلیل

زمان جلسه  تا پاياندقیقه قبل از شروع کالس  30ام دهید. )از پیاز طريق واتس آپ  اعالم می گرددگروه همین در  شماره ايشان

 درخواست های شما رسیدگی خواهد گرديد.( کالس

  : کاربری و رمز عبور را وارد نمايیدجهت ورود به کالس مورد نظر می بايست نام  .9

 نام کاربری: کد ملی 

 1234: )رمز عبور( پسورد     

 از کالس های آنالين می باشد.و خروج )الگ اوت(  زمان ورد )الگین( در دوره های،  حضوراولیه مالک  .10

https://navidedu.ir/softwares


کالس هر جلسه از در دفتر مقررات ملی،  26/02/1399مورخ  420/16839بخشنامه شماره  13و  5به منظور اجرای بند  .11

  .می باشددر آن جلسه گرفته می شود و عدم شرکت در کويیز به منزله غیبت  (کويیزامتحان مختصر)

ز دانشپذير دفتر مقررات ملی، غیبت بیش از حد مجا 26/02/1399مورخ  420/16839بخشنامه شماره  8با استناد بند  .12

نمره لغو گرديده  %80مدت زمان دوره( موجب محرومیت از دوره خواهد بود و شرط قبولی با اخذ  %25در دوره های الکترونیکی ) 

 است.

رق و مشکالتی از اين قبیل شرکت کنندگان محترم امکان حضور در جلسات ی اينترنت، بچنانچه به هر دلیل اعم از قطع .13

در اختیار ثبت نام  جلسه هر انتهای در کالس بازپخش لینککالسی را پیدا ننمودند و يا تمايل به بازبینی کالس را داشتند، 

 (.در دسترس خواهد بود ز هر جلسهسه روز بعد ا) اين لینک به مدت کنندگان در آن دوره، قرار خواهد گرفت. 

 .توجه : بديهی است حضور مهندسان در کالس الزامی است و ديدن بازپخش تاثیری در حضور و غیاب ندارد  .14

 و تاپ لپ با آنالين های آزمون در شرکت که باشید داشته توجه مجازی برگزار می گردد.آزمون پايان دوره به صورت  .15

 غیر در.بود خواهد پذير امکان ديگری افزار نرم هرگونه نصب به نیاز بدون و کروم بروزر طريق از و کم وب به مجهز کامپیوتر يا

چنانچه به هر  .باشید نداشته را سواالت ظاهری ماهیت به توجه با سواالت از برخی به گويی پاسخ امکان است ممکن اينصورت

از طريق واتس آپ  اعالم می گرددگروه همین در  شماره ايشان که آزمون دچار مشکل شديد به پشتیبان آزمونورود به  در دلیل

 ام دهید. پی

جبرانی مربوطه  چنانچه برگزاری تمام يا بخشی از هر جلسه از سمت استاد يا مجری با مشکل مواجه گرديد، جلسه .16

 برنامه ريزی و برگزار می گردد. 


