راهنمای مشاهده بسته های مجازی
در ابتدا به سامانه آموزش مجازی به آدرس  amoozesh.hajj.irمراجعه می نمایید.

سپس جهت ورود به پنل شخصی خود از میز کاربری گزینه ورود کاربران را انتخاب می نمایید.
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پس از انتخاب گزینه ورود کاربران به صفحه زیر وارد شده و در قسمت کلمه کاربری ،شماره پرونده و در
قسمت رمز ورود ،کد ملی خود را وارد نمایید ،سپس گزینه ورود را انتخاب نمایید.

شماره پرونده
کد ملی

پس از کلیک بر روی گزینه ورود به پنل شخصی خود وارد شده و نام خود را در باالی صفحه مشاهده
مینمایید .حال با کلیک بر روی مشاهده بسته های مجازی دروس مجازی که انتخاب واحد نموده اید برای
شما قابل نمایش خواهد بود.
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در این مرحله با انتخاب هر کدام از دروس به پنل مربوط به آن درس وارد خواهید شد مثال با کلیک بر روی
درس فقه عمومی دوره بدو خدمت به صفحه زیر وارد می شویم.

3

در این صفحه پنج جلسه وجود دارد که دو جلسه آن به رنگ سبز یک جلسه به رنگ بنفش و دو جلسه
دیگر نیز به رنگ قرمز می باشد.
الزم به توضیح است که رنگ سبز به نشانه مشاهده کامل بسته بوده و حضور در آن جلسه ثبت گردیده،
رنگ بنفش به این معنی است که شما مجاز به شرکت در جلسه می باشید ولی هنوز جلسه را مشاهده نکرده
اید ،رنگ قرمز نیز به این معنی است که جلسه پیش نیاز (جلسه قبل) را سپری نکرده اید.
نکته :در صورت مشاهده کامل بسته و ثبت حضور و پاسخ به سواالت در مقابل عنوان جلسه و پرسش و
پاسخ عالمت

ثبت خواهد شد.
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پس از کلیک بر روی یکی از جلسات عناوین جلسه در سمت راست قابل مشاهده می باشد ،همچنین حضور
شما پس از به اتمام رسیدن زمان تعیین شده برای آن جلسه ثبت خواهد شد.
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