توجه مهم:
چنانچه از ويندوز  XPبراي اتصاا

باه ياايس اياه ايک مد نداد و ي فار انهاااو وا اد

مي ظه نمد ندد براي فع مش ل بايسه

مرا ل زير ا ت

ادال اتي اات

ا

کندد

 .1ي  Internet Explorerبه منوي  Toolsفهه و  Option Internetا اجرا نمائدد.
 .2به تب  Securityفهه و  Security level for this zoneا بروي  Medium-lowتنظدم نمائدد.
 .3يکمه  Default levelا کلدک نمائدد.

نحوک انهااو وا دازتريق اينهرنس
توجه مهم:


بههر ايس از مرو گر اينهرنس اکسپلو



جهس ايه ايک از وو يايس مديريس امو آموزش
يانشجوي

م

باشد و مز

ايه ايک گريي.
يانشگاک و انهااو وا د اينهرنه

بو :شما ک شناينامه تعريف شدک ايس ،جهس اتمدنان از صحس موا ي

ذکر شدک باصوص شما ک شناينامه به کا شنايان امو آموزش
تا خلل





يانش دک

اي تابعه مراجعه فرمايدد

ي انهااو وا د صو ت نگدري

ي محرمانه نگاک ياشهن شما ک شناينامه خوي يقس فرمايدد.
با مراجعه به باش ا نماي يايس م

تواندد از چگونگ

لط اً ي انهااو ي وس يقس الز

يانشجويان محهر

ياشهه  ،زيرا انهااو گزينه ناي يس غدر قابل



نا

کا بر :شما ک

ي صو ت بروز

رگونه مش ل ي

اي مربوته تماس

ذف م

انهااو وا د ،اتي ات کاف

ي خصوص تطابق ي وس با يا

بديس آو يد.
و وي  ،يو ک و ...

باشد.

وند انهااو وا د اينهرنه

با کا شنايان محهر

آموزش

يانش دک

اصل فرمايدد.

بديهي است همکاري شما دانشجويان محترم ،موجب هرچه بهتر شدن ارائهي خدمات در اين بخش خواهد بود.

مرا ل انهااو وا د:
 -1ابتدا براي وارد شدن به صفحهي اوليهي ثبتنام ،آدرس اينترنتيي را در نيوار آدرس مروررير وک ميامتيوخر خيود خايي
منيد.

ستس به قسمت انتخاک واحد اينترنتي وارد شويد.

 -2در قسمت مشخص شده ،مانند شکل زير براي ورود بيه االعايات شخ يي خيود ،بيراي بيار اوت و ثبيت درخواسيت
خود ،مطمئن باشيد مه نوع ماربري ،ملمه دانشجو را مشخص مي مند .ارر اين حالت درست فعيات نباشيد از اداميهي
انجام مار بازميمانيد .ستس با وارد مردن مد دانشجويي خود و ورود ملمهي ابور ميخوانييد بيه قسيمت ثبتنيام وارد

شويد .ذمر اين نکته حائز اهمييت اسيت ميه ملميهي ابيور بيراي اوليين ارخبياال ،شيمارهي شناسينامهي هير دانشيجو
ميباشد.
مشاصات کا بري خوي ا چک کندد.
بعد از ورود به سيستم و ظياهر شيدن صيفحه اصيلي ييونيد هيايي در
سمت راست صفحه ظاهر مي شود .بر روي انتخاک واحد

را مليلک

منيد.

انهااو وا د
چنانچه قبع براي دانشجو خوسي

اداره آميوزد دروسيي

جهت انتخاک واحد ييشنهاد شده باشد ،ليست ملييه آن
دروس بهمراه رروه يا رروه هاي مربواله برنامه هفتگيي
و خاريخ امتحان به نميايش درخواهيد آميد..اين ليسيت بيه
دانشجوممک مي مند خا هنگام انتخاک واحيد درس ميورد
نظر خود بهمراه رروه مربواله را براحتي انتخاک مند
ارر چنانچه دروس ييشنهادي مورد خائيد و دلخواه شما

نباشد مي خوانيد .در قسمت انتخاک املکرد وارد بخش دروس ارائه شده نيمسات شويدو درسهاي مورد نظر خود را
بنا بر نظر دانشکده انتخاک نموده و مد درسها را ياداشت منيد.

ارر بخواهيد از سااات درس و ساات امتحاني و استاد مربواله مطلع شويد روي مد درس ميک منيد خا منو زير
ظاهر شود .

بعد مجددا" وارد بخش انهااو وا د شده و مد درسها را وارد قسمت مشاهده دروس ,كد درس و مدرروه درس خود
را به خرخيب وارد كنيد.الزم به ذكر است كه اين دروس در ليست دروس مورد نظر اضافه ميشوند بايد بدانيد شيما هنيوز
ثبت نهائي نکرده ايد و خا زماني مه ثبت نهائي نکنيد هيچ درسي براي شما ثبت نخواهد شد.

1ي در قسمت اضافه كد درس و كد رروه مورد نظر را وارد نموده و ستس رزينه اضافه به لدسس را كليك كنيد .

 -2ارردرمشاهده دروس  ,شما متوجه اشتباه در انتخاک شده باشيد ميتوانيد آنرا اصعح منيد به اين خرخيب مه در
ستون اوت جدوت مشاهده دروس شما ميتوانيد با مليک مردن يک سطر را انتخاک و ويرايش منيد .اين امل براي هر
سطر جدارانه صورت ميگيرد.
 -3بعد از اينکه دروس مورد نظر خود را انتخاک نموديد بايد دروس خود را ثبس نهاي

منيد خا در سيستم ثبت

رردد.البته چنانچه خواستيد درس يا دروسي را ياک منيد مي خوانيد مي خوانيد از دممه پاک کرين ي وس انهااب
استفاده نماييد.
 -4امنون دروس انتخابي شما ثبت موقت شده است و يک يا س زمان داريد خا دروس خود را نهايي منيد .با مليک
مردن بر روي دممه نهاي

کرين انهااو وا د وارد صفحه يرداخت شهريه مي شويد و مي خوانيد شهريه خود را

يرداخت نماييد(.البته مي خوانيد از الريق قسمت پرياخس شهريه ( )onlineنيز شهريه خودرا يرداخت نماييد.
ا که انهااو نموييد آن
توجه :ي صو ت که وضعدس مال شما ي يدسهم بسهان ا باشد ر ي ي
کرين انهااو وا د ا کلدک کندد تا از مبلغ تلب شما کسر
و يپس يکمه نهاي
ا ثبس نهاي
گريي .زماند ه بد ا شديد به مدت يک يا س وقس يا يد تا ماندک شهريه خوي ا پرياخس نمايدد.

 -3بعد از ثبت نهايي ميتوانيد به بخش تائدديه انهااو وا دمراجعه و انتخاک واحد خود را مشاهده نمائيد ارر چناچه
دسترسي به چابگر داريد مي خوانيد از خائيديه خود چاپ بگيريد.

پرياخس شهريه ()online

همانطور مه رفته شد شما خا يک ساات وقت داريد خسويه حساک منيد در غير اين ورت مليه واحدهاي انتخابي
حدف مي رردد جهت يرداخت اينترنتي در قسمت يرداخت شهريه رفته و شکل زير مشاهده مي رردد.دممه يرداخت
را مليک نماييد.
بعد از آن صفحه زير براي شما نمايان مي شود مه مقدار مارمزدي مه از بانک به حساک شما اضافه مي رردد را
ااعم مي مند

بعد از ميک بر روي  okصفحه زير مشاهده مي رردد مه در صورت خمايل جهت يرداخت بايد بر روي دممه بله مليک
نماييد.الزم به ذمر است جهت يرداخت شهريه حتما بايد از مارخهاي اضو شتاک مه قابليت يرداخت اينترنتي آن فعات
شده است را استفاده نماييد.جهت دريافت االعاات بيشتر در اين زمينه بر روي لينک ا نماي پرياخس اينهرنه
کا تهاي شهاو مليک نماييد(.خعدادي از بانکهاي اضو شتاک ابارخند از :بانک سامان،بانک ملي،بانک ملت،بانک
صادرات،بانک مسکن و مليه بانکهاي خ وصي)

بعد ا ز خاييد اين صفحه وارد صفحه بانک شده و االعاات مارت خود را بايد در قسمتهاي خواسته شده وارد نماييد مه
اين صفحه به شکل زير نمايان مي رردد.

شما ک کا ت :شماره  11رقمي حک شده روي مارت مي باشد .مز اينهرنه
خريد اينترنتي از الريق دستگاه اابر بانک بايد فعات رردد).کد يه قم

يا چها

:منظور رمز دوم (رمزي مه جهت
قم

و يا پشس کا ت ) (cvv

 :مندرج بر روي مارت

مي باشد .تا يخ انقضاي کا ت  :مندرج روي مارت مي باشد در غير اين ورت بايد از

دستگاه اابر بانک آن را دريافت مرد.

روف تصوير را همانطور مه به شما نشان داده شده وارد نماييد .بعد از خکميل

دممه خاييد را مليک نماييد .مه صفحه زير ظاهر مي رردد.

در صورخي مه نتيجه بدون خطا باشد حتما بابد يکمه ت مدل فرآيند خريد را مليک نماييد .در غير اين ورت يرداخت
شما ناخمام مي باشد.بعد از آن صفحه زير نمايان شده مه مرحله آخر مار شماست و شما بايد اين صفحه را پرينس
ررفته و نزذ خود نگه داشته و يک متي از آن را نيز به وا د مال

خحويل دهيد،خا در يرونده مالي شما ثبت رردد.

مرا ل

ذف و اضافه

يس از اخذ برگ حذف و اضافه دروس مورد نظر به صورت دستي در قسمت مربواله درج شده و به خائيد استاد راهنما و مدير رروه
رسانده ميشود  .ستس خوس

خود دانشجو در كامتيوخر بايد ثبت شود  .در خاخمه برره حذف و اضافه انجام شده بايد خحويل اداره

آموزد دانشكده رردد .

ذف و اضافه
 1ي در قسمت اضافه كد درس و كد رروه مورد نظر را وارد نموده و ستس رزينه اضافه را كليك كنيد (.مانند بخش انتخاک واحد امل
مي مند)
 2ي بعد از مطمئن شدن از صحت كد درس و كد رروه رزينه انتخاک در ليست را كليك نماييد  .بدين خرخيب درس مورد نظر در
قسمت يايين ( نتيجه ) نمايان مي شود .
 -3جهت خغيير رروه بايدرروه جديد را ثبت نموده و كلدد ا ما

تغددرات فوق كليك نمائيد  .مليه خغييرات با هم انجام مي

يذيرد.
تذكر :

چنانچه درس وارد شده از نظر كد درس و رروه ،خداخل ساات در درس و امتحان ،خكراري بودن  ،ادم راايت ييش
نياز و هم نياز و يا درسي قبع رذرانده شده  ,هيچگونه مشكلي نداشته باشد در قسمت نتيجه ،وضعيت آن به
صورت ثبت شده نمايش داده مي شود  .در غير اين ورت درس در انتخاک واحد دانشجو ثبت نهايي نخواهد شد .

الف ) ارر واحد هاي ييشنهادي ياسخ روي نياز انتخاک واحد شما در خرم مربواله نمي باشد بايد هنگام انتخاک واحد
حضوري به اداره آموزد دانشكده مراجعه كنيد .و كليه مراحل انتخاک واحد ( امضاي استاد راهنما و مراجعه به
آموزد و ررفتن خاييديه ) را الي كنيد در غير اين صورت نيازي به مراجعه به اداره آموزد و يا امضاي استاد راهنما
نمي باشد .خاييديه انتخاک واحد را خود مي خوانيد از سيستم يرينت بگيريد و نزد خود نگه داريد.
ک )چنانچه دانشجويي به هر دليل نتواند ,انتخاک واحد را از الريق اينترنت خا خاريخ ياد شده انجام دهدمي بايست
البق خقويم دانشگاهي به آموزد دانشکده مراجعه نمايند.بديهي است يس از خاريخ ياد شده هيچ رونه انتخاک
واحدي براي دانشجوصورت نخواهد ررفت و مسئوليت آن به اهده دانشجو مي باشد.

