به نام آنکه جان را فکرت آموخت

شرایط ارسال ایمیل برای دريس داوشجًیان مًسسه جهاد داوشگاهی ي علمی کاربردی جهاد داوشگاهی اهًاز
در ترم ديم سال تحصیلی 59-59
داًشجَیاى گزاهی لطفاً ایویلّای خَد را تٌْا با تَجِ بِ دستَرالعول سیز ارسال کٌیذ ،در غیز ایٌصَرت هسؤلیت عذم بزرسی
ایویل ٍ یا عذم دریافت توزیي بِ عْذُ خَدتاى هیباشذ .شوا بایذ با تَجِ بِ ّز درسی کِ هیخَاّیذ بزای آى ایویل ارسال
کٌیذ ،یک عٌَاى ( )subjectبا تَجِ بِ جذٍل سیز اًتخاب کٌیذ:
عىًان ایمیل در صًرت ارسال

عىًان ایمیل برای

وام درس
تمریه ،فعالیت ،فایل ي ...
فٌاٍری اطالعات گزٍُ بزق ٍ ICT
کاربزدّای ICT
دانشجویان
موسسه جهاد
دانشگاهی
اهواز

التصاد هٌْذسی – گزٍُ بزق ٍ ICT
بزًاهًَِیسی کاهپیَتز گزٍُ بزق ٍ ICT
طزاحی صفحات ٍب گزٍُ کاهپیَتز
کارگاُ کاهپیَتز
پزٍژُ
هذیزیت خذهات فٌاٍری اطالعات

دانشجویان
موسسه علمی
کاربردی جهاد
دانشگاهی
اهواز

تجارت الکتزًٍیک

ایمیلهای عادی

IT-94952-Assignment

IT-94952

ICT-94952-Assignment

ICT-94952

ENG-94952-Assignment

ENG-94952

PR-94952-Assignment

PR-94952

WEB-COM-94952-Assignment

WEB-COM-94952

WCOM-94952-Assignment

WCOM-94952

PRO-J-94952-Report

PRO-J-94952

ITSM-94952-Assignment

ITSM-94952

EC-94952-Assignment

EC-94952

اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ

NEG-94952-Assignment

NEG-94952

اهٌیت در ٍب

SEC-94952-Assignment

SEC-94952

PRO-94952-Report

PRO-94952

پزٍژُ

ّوچٌیي تَجِ داشتِ باشیذ در صَرتی کِ بخَاّیذ یک یا چٌذ فایل هزبَط بِ توزیٌات ٍ فعالیتّای خَد اس طزیك ایویل
ارسال کٌیذ ،حتواً کلیِ فایلّا را بایذ بِ صَرت یک فایل فشزدُ (  zipیا  )rarتبذیل کزدُ ٍ آًْا را ارسال کٌیذ .ایي فایل
بایذ دارای ًام هشخصی باشذ کِ لَاعذ ًاهگذاری آى بِ صَرت سیز است:
اسن درس-شوارُ توزیيً-ام ٍ ًام خاًَادگی
COURSE NAME-NUMBER OF ASSIGNMENT-NAME AND FAMILY

بِ عٌَاى هثال در صَرت ارسال فعالیت دٍم درس فٌاٍری اطالعات ًاهگذاری بِ صَرت سیز خَاّذ بَد:
IT-2-ALI KARIMI

ٍ یا بِ عٌَاى هثال فعالیت سَم درس هذیزیت خذهات فٌاٍری اطالعات:
ITSM-3-FARHAD MAJIDI

در جذٍل سیز اختصار اساهی درسّایی کِ بایذ در ابتذای فایل هزبَط بِ فعالیت ّواى درس بیایٌذ ،آٍردُ شذُ است:
وام درس
فٌاٍری اطالعات گزٍُ بزق ٍ ICT
کاربزدّای ICT
دانشجویان
موسسه جهاد
دانشگاهی
اهواز

التصاد هٌْذسی – گزٍُ بزق ٍ ICT
بزًاهًَِیسی کاهپیَتز گزٍُ بزق ٍ ICT
طزاحی صفحات ٍب گزٍُ کاهپیَتز
کارگاُ کاهپیَتز

دانشجویان
موسسه علمی
کاربردی جهاد
دانشگاهی
اهواز

هَفك باشیذ.

اختصار برای ابتدای وام فایل
IT
ICT
ENG
PR
WEBCOM
WCOM

پزٍژُ

PROJ

هذیزیت خذهات فٌاٍری اطالعات

ITSM

تجارت الکتزًٍیک

EC

اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ

NEG

اهٌیت در ٍب

SEC

پزٍژُ

PRO

