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آيين نامه آموزشي دوره هاي الکترونيکي
کليه پذيرفته شدگان دوره هاي الکترونيکي سازمان اسناد و کتابخانه ملي به منظور اثر بخشي آموزش ها جهت ارائه بازخورد مناسب به استاد ،
ضروري است موارد زير را انجام دهند :

الف رعايت برنامه آموزشي پيشنهادي :
با توجه به تعداد جلسات موجود  ،بهترين زمان براي مطالعه هر جلسه  ،يک هفته در نظر گرفته شده است .

ب -انجام تکاليف محوله:
در ابتداي دوره کاربران مي بايست با تکميل پروفايل شخصي خود در سيستم مديريت يادگيري ) ) lmsضمن کنترل آدرس ايميل عکس خود
را در محل «ويرايش مشخصات فردي » بر روي سايت ضميمه کنند.
از کاربران انتظار مي رود نسبت به ارسال پاسخ تکاليف هر هفته همزمان با اتمام مطالعه هر درس و مطابق فرم ارسال تکليف در فرجه زماني
تعيين شده اقدام نمايند .در مورد نحوه پاسخگويي به تکاليف لطفا به نکات زير توجه فرماييد:
 -1از آنجايي ک ه سواالت مطرح شده در هر درس با توجه به موضوعاتي است که در متن دروس مربوطه آمده در پاسخ به تمرين ها و آزمون ها
بايد به مفاهيم مطرح شده در دروس دقت فرماييد .
بديهي است آنچه که مورد ارزيابي قرار مي گيرد اشاره صحيح به اين شاخص ها ست.
 -2پس از تايپ م طالب خود در فرم مخصوص تکليف ف فايل را با اسم خود و با حروف التين ذخيره کرده و سپس از محل مخصوص بر روي
سايت ارسال نماييد  .لطفا از ايميل کردن تکاليف و يا قراردادن آن در محلي غير از مکان تعيين شده خودداري نماييد چرا که نمره ارزيابي ارائه
شده به تکاليف فقط از محل مخصوص به کارنامه الکترونيکي وارد مي شود.

ج -شرکت در فراخوان ها:
. 1شرکت در جلسات درس آنالين:
از کاربران انتظار مي رود که طبق فراخوان  ،در جلسه آنالين (که معموال هر چهار هفته يکبار برگزار مي شود ) شرکت کنند و ضمن دريافت
درس از استاد  ،مسايل و سواالت درسي خود را به طور مستقيم با ايشان در ميان بگذارند  .تاريخ اين کالس ها از طريق اخبار به اطالع رسانده
مي شود .
 -2دعوت به شرکت انجمن درسي :
از کاربران انتظار مي رود به طور مداوم وارد انجمن درسي شوند و پس از مطالعه مطالب عنوان شده از طرف استاد پشتيبان آموزشي و ديگر
دانشجويان نظر خودرا نيز ارسال نمايند .
 -3پاسخ به فرم هاي دريافت شده :
کاربران موظف هستند که کليه فرم هاي ارسال شده از طرف استاد و پشتيبان آموزشي را در مهلت مقرر پاسخ داده و از طريق پست الکترونيکي
ارسال نمايند.
 -4شرکت در امتحان :
کاربران مي بايست طبق برنامه زماني اعالم شده در زمان مقرر در جلسه امتحان پايان ترم حضور يابند .در صورت صالحديد استاد امتحان پايان
ترم به صورت آنالين و يا حضوري (در مراکز استاني) برگزار خواهد شد.

د -اجراي کامل آيين نامه آموزشي:
کابران موظف هستند که کليه قوانين آموزشي را طبق آيين نامه آموزشي دوره هاي الکترونيکي سازمان رعايت نمايند.
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ه -ارزيابي حين دوره:
کاربران پس از گذراندن دوره طبق برنامه آموزشي و تحويل کليه تکاليف  ،آزمون ها ،شرکت در کالس هاي آن الين و انجمن درسي در صورت
کسب حداقل هفتاد درصد از امتياز ارزيابي حين دوره  ،موفق به اخذ مجوز حضور در امتحان نهايي خواهندشد .
جدول نهايي ارزيابي دانشجويان به شرح زير مي باشد.

ضوابط مالي
جهت شرکت در دوره آموزش الکترونيکي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ابتدا فرم ثبت نام را به آدرس lmsreg. nlai.ir :
به دقت تکميل و ارسال نماييد .
شهريه درس  20ساعته مبلغ  130000تومان  ،درس  32ساعته  160000تومان مي باشد
پس از تاييد ثبت نام از طرف سازمان و ارسال نامه تاييد به ايميل متقاضي  ،متقاضي مي بايست شهريه ثبت نام را واريز و تصوير فيش را به
آدرس ايميل  learningsupport@nlai.ir :ارسال و يا به شماره  88644097فاکس نمايد.
پس از انجام مراحل نهايي ثبت نام دسترسي هاي الزم به کار بر داده شده و به آدرس ايميل کاربر ارسال خواهد شد .
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