
 :انتخاب واحد و حذف و اضافه راهنمای

 براي رفع مشکل بايستي مراحل زير را طي کنيد ا مالحظه نميکنيدفرم انتخاب واحد هيچ اطالعاتي ربراي اتصال به سايت استفاده ميکنيد و در  XP چنانچه از ويندوز

 را اجرا نمائيد. Internet Optionرفته و  Toolsبه منوي  Internet Explorer. در 1

 تنظيم نمائيد. Medium-lowرا بروي  Security level for this zoneرفته و  Security. به تب 2

 ئيد.را کليک نما Default level. دکمه 3

 نحوه انتخاب واحدازطريق اينترنت

 توجه مهم: 

          استفاده گردد.  اينترنت اکسپلورربهتر است از مرورگر 

         نام کاربر: شماره دانشجويي  اينترنتي واحد انتخاب و دانشگاه آموزشي امور مديريت  جهت استفاده از وب سايت  

 به شناسنامه شماره بخصوص شده ذکر موارد صحت  تعريف شده است، جهت اطمينان ازرمز عبور :شماره شناسنامه  مي باشد و                

  نگيرد صورت واحد انتخاب در خللي تا فرماييد مراجعه تابعه هاي دانشکده آموزشي امور کارشناسان

          .در محرمانه نگاه داشتن شماره شناسنامه خود دقت فرماييد 

          آوريد بدست کافي اطالعات واحد، انتخاب چگونگي از توانيد مي سايت راهنماي بخش به مراجعه با . 

          انتخاب گزينه  و ... داشته ، زيرا دوره ، سال ورود دانشجويان گرامي لطفاً درانتخاب دروس دقت الزم درخصوص تطابق دروس با

 نادرست غير قابل حذف مي باشد. 

         صورت بروز هرگونه مشکل در روند انتخاب واحد اينترنتي با کارشناسان گرامي آموزشي دانشکده هاي مربوطه تماس حاصل  در

 فرماييد.

 ي خدمات در اين بخش خواهد بود. بديهي است همکاري شما دانشجويان گرامي، موجب هرچه بهتر شدن ارائه

 مراحل انتخاب واحد:

 وارد اينترنتي واحد انتخاب قسمت به سپس  .کنيد تايپ خود کامپيوتر وب مرورگر آدرس نوار در را نام، آدرس اينترنتي  ي ثبت ي اوليه حهابتدا براي وارد شدن به صف -1

 .شويد

کلماه دانشاجو را    در قسمت مشخص شده، مانند شکل زير براي ورود به اطالعات شخصي خود، براي بار اول و ثبت درخواست خود، مطمئن باشيد که نوع کااربري،  -2

توانياد باه قسامت     ي عباور ماي   مانيد. سپس با وارد کردن کد دانشجويي خود و ورود کلمه ي انجام کار بازمي مشخص مي کند. اگر اين حالت درست فعال نباشد از ادامه

   .باشد ي هر دانشجو مي امهي شناسن ي عبور براي اولين ارتباط، شماره نام وارد شويد. ذکر اين نکته حائز اهميت است که کلمه ثبت

 



 مشخصات کاربری خود را چک کنيد.  

بعد از ورود به سيستم و ظاهر شدن صفحه اصلي پيوند هايي در سمت راست صفحه ظاهر مي شاود .بار   

 نيد.ک کليلک را  روي انتخاب واحد

 انتخاب واحد 

چنانچه قبال براي دانشجو توسط اداره آموزش دروسي جهت انتخاب واحد پيشانهاد شاده باشاد ،ليسات     

 درخواهاد  نماايش  باه  امتحاان  تااري   و هفتگي برنامه کليه آن دروس بهمراه گروه يا گروه هاي مربوطه 

روه گا  بهماراه  خاود  نظار  ماورد  درس واحاد  انتخااب  هنگاام  تا کند مي دانشجوکمک به ليست اين..آمد

 مربوطه را براحتي انتخاب کند  

.در قسمت انتخاب عملکرد وارد انيد اگر چنانچه دروس پيشنهادي مورد تائيد و دلخواه شما نباشد مي تو

 و نموده انتخاب  دانشکده نظر بر بنا را خود نظر مورد  شويدو درسهاي بخش دروس ارائه شده نيمسال

  .کنيد ياداشت را درسها کد

 يکلک شويد روي کد درس مطلع مربوطه استاد و امتحاني ساعت و درس ساعات از  بخواهيد اگر 

 .  تا منو زير ظاهر شود  کنيد

شده و کد درسها را  انتخاب واحدوارد بخش  "بعد مجددا

وارد قسمت مشاهده دروس ,کد درس و کدگروه درس خود 

را به ترتيب وارد کنيد.الزم به ذکر است که اين دروس در 

مورد نظر اضافه ميشوند بايد بدانيد شما هنوز ليست دروس 

ثبت نهائي نکرده ايد و تا زماني که ثبت نهائي نکنيد هيچ 

 درسي براي شما ثبت نخواهد شد.

در قسمت اضافه کد درس و کد گروه مورد نظر را وارد  ا1

 را کليک کنيد . اضافه به ليستنموده و سپس گزينه 

اگردرمشاهده دروس , شما متوجه اشتباه در  -2

انتخاب شده باشيد ميتوانيد آنرا اصالح کنيد به اين 

ترتيب که در ستون اول جدول مشاهده دروس شما 

ميتوانيد با کليک کردن يک سطر را انتخاب و ويرايش 

 سطر جداگانه صورت ميگيرد. کنيد. اين عمل براي هر

بعد از اينکه دروس مورد نظر خود را انتخاب نموديد  -3

کنيد تا در سيستم ثبت  ثبت نهاييبايد دروس خود را 

گردد.البته چنانچه خواستيد درس يا دروسي را پاک کنيد 

 پاک کردن دروس انتخابيمي توانيد مي توانيد از دکمه 

 استفاده نماييد.

انتخابي شما ثبت موقت شده است و اکنون دروس  -4

زمان داريد تا دروس خود را نهايي کنيد. با  يک ساعت

،  نهايي کردن انتخاب واحدکليک کردن بر روي دکمه 
  .انتخاب واحد خود را کامل نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 



تائيديه و انتخاب واحد خود را مشاهده نمائيد اگر چناچه دسترسي به چابگر داريد مي توانيد از مراجعه تائيديه انتخاب واحد بخش به ميتوانيد نهايي ثبت از بعد -3

 .بگيريد چاپ خود 

 توجه: 

 ه انتخاب واحد نهايي خود را چاپ نماييد.يحتما تاييد

 

 

 مراحل حذف و اضافه 

پس از اخذ برگ حذف و اضافه دروس مورد نظر به صورت دستي در 

قسمت مربوطه درج شده و به تائيد استاد راهنما و مدير گروه رسانده 

 در .  شود ثبت بايد کامپيوتر در دانشجو خود توسط سپس ميشود .

برگه حذف و اضافه انجام شده بايد تحويل اداره آموزش دانشکده  خاتمه

 گردد . 

 حذف و اضافه 

 ا در قسمت اضافه کد درس و کد گروه مورد نظر را وارد نموده و سپس گزينه اضافه را کليک کنيد .)مانند بخش انتخاب واحد عمل مي کند(1

 گزينه انتخاب در ليست را کليک نماييد . بدين ترتيب درس مورد نظر در قسمت پايين ) نتيجه ( نمايان مي شود .ا بعد از مطمئن شدن از صحت کد درس و کد گروه  2

 .پذيرد مي انجام  کليک نمائيد . کليه تغييرات با هم کليد اعمال تغييرات فوق و نموده ثبت را جديد بايدگروه گروه تغيير جهت   -3

 تذکر :

ال گذرانده شده , چنانچه درس وارد شده از نظر کد درس و گروه ،تداخل ساعت در درس و امتحان، تکراري بودن ، عدم رعايت پيش نياز و هم نياز و يا درسي قب

واحد دانشجو ثبت نهايي  هيچگونه مشکلي نداشته باشد در قسمت نتيجه ،وضعيت آن به صورت ثبت شده نمايش داده مي شود . در غير اينصورت درس در انتخاب

 نخواهد شد .

 و. کنيد مراجعه  دانشکده  الف ( اگر واحد هاي پيشنهادي پاس  گوي نياز انتخاب واحد شما در ترم مربوطه نمي باشد بايد هنگام انتخاب واحد حضوري به اداره آموزش 

 امضاي يا و آموزش اداره به مراجعه به نيازي صورت اين غير تاييديه ( را طي کنيد در  گرفتن و آموزش به مراجعه و راهنما استاد امضاي)  واحد انتخاب مراحل کليه

 .داريد نگه خود نزد و بگيريد پرينت سيستم  از توانيد مي خود را واحد انتخاب تاييديه. باشد نمي راهنما استاد

تاري  ياد شده انجام دهدمي بايست طبق تقويم دانشگاهي به آموزش دانشکده مراجعه ب (چنانچه دانشجويي به هر دليل نتواند, انتخاب واحد را از طريق اينترنت تا 

 نمايند.بديهي است پس از تاري  ياد شده هيچ گونه انتخاب واحدي براي دانشجوصورت نخواهد گرفت و مسئوليت آن به عهده دانشجو مي باشد.

 

 
 

 


