راهنمای دانشجویان جهت ثبتنام اصلی
 .1دانشجویان جهت انجام ثبتنام اصلی میتوانند از منوی ثبتنام  عملیات ثبتنام ثبتنام اصلی را کلیک
نمایید .تا صفحه مورد نظر باز شود.

 .2در صفحه ثبتنام در قسمت باال دروس انتخابی در ثبتنام نمایش مییابد و در کادر پایین دروس ارائه شده نمایش
مییابد .برای مشاهده روز و ساعت تشکیل و تاریخ امتحان بر روی درس مورد نظر بروید تا نمایش داده شود.
 .3برای اطمینان از گذراندن دروسی که پیشنیاز ،همنیاز و متضاد دارند میتوانید در ستونهای مورد نظر بر روی دارد
کلیک نمایید تا دروس را ببینید .اگر درسی را انتخاب کردید بر روی بررسی تغییرات کلیک نمایید در صورت وجود
خطا در ستون توضیحات برای شما نمایش مییابد .دقت کنید اگر چند درس انتخاب کنید و اعمال تغییرات را
بزنید در صورتی که یک درس خطا داشته باشد بقیه دروس نیز حذف میشود .بنابراین بعد از انتخاب هر درس بر
روی اعمال تغییرات کلیک نمایید.

 .4دروسی که دانشجو در ثبتنام مقدماتی انتخاب نموده است .در ستون وضع ثبتنام حالت بیاثر دارد زمانی که
دانشجو در ثبتنام اصلی درسی را حذف یا ثبت میکند .در ستون وضع ثبت حالت آن ثبت یا حذف میشود.
 .5بعد از انتخاب واحدهای درسی دانشجو میتواند با کلیک نمودن بر روی کلید وضعیت ثبتنام تعداد دروس و تعداد
واحد را مشاهده نماید.

 .6اگر دانشجو از تعداد واحدهای درسی انتخابی خود مطمئن باشد میتواند با زدن کلید پایان ثبتنام آن را قفل نماید.
دقت نمایید در صورت تائید ،ثبتنام شما پایان یافته تلقی شده و امکان تغییر مجدد در این مرحله وجود ندارد .و
همچنین در صورتی که در ستون وضع ثبت درسی بیاثر باشد امکان پایان ثبتنام وجود ندارد و باید دروس را
حذف یا ثبت نمود.

 .7در پایان دانشجو برای دیدن برنامه هفتگی با زدن کلید برنامه هفتگی میتواند برنامه هفتگی خود را مشاهده نماید.

 .8دانشجویان برای چاپ برنامه هفتگی خود از منوی آموزش گزارشهای آموزش دانشجو اطالعات ثبتنام و
امتحان برنامه هفتگی دانشجو را انتخاب نمایید.

در صفحه برنامه هفتگی دانشجو ترم مورد نظر را با کلیک بر روی عالمت سئوال از لیست انتخاب نموده و بر روی
مشاهده گزارش کلیک نمایید .تا برنامه هفتگی باز شود کلید آمادهسازی برای چاپ را کلیک نموده و چاپ کنید.

