راهنمای ثبت انتخاب واحد و حذف و اضافه
با استفاده از کد کاربری و رمز خود وارد سامانه شوید.

از قسمت سمت چپ بالای سامانه ( )1نیمسال خود را بررسی نموده و نیمسال مناسب فعالیت مد نظر خود را انتخاب نمایید( .مثل ًا برای انتخاب واحد  999و برای ارزشیابی و کارت ورود به جلسه )991
از منوهای سامانه  ،بخش ثبت نام دروس دانشجو ،برای انجام انتخاب واحد یا حذف و اضافه روی گزینه مربوطه کلیک کنید )9( .در صورتیکه در زمان مقرر تقویم آموزشی مراجعه
ننموده باشید با پیغام « در این زمان مجاز به انتخاب واحد /حذف و اضافه نمی باشید» مواجه خواهید شد .در غیراینصورت سیستم مبلغ مورد نیاز جهت انجام پیش پرداخت را به شما
نمایش می دهد ( )3و با استفاده از دکمه پرداخت الکترونیکی حداقل پیش پرداخت می توانید نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و وارد صفحه انتخاب واحد شوید.
بعد از کلیه پرداختها حتما دکمه اتمام فرآیند و انتقال به سایت مبدأ را بزنید تا مبلغ به حساب شما منظور گردد.

در صفحه انتخاب واحد دروسی که انتخاب می نمایید در بخش دروس انتخابی ( )4و دروسی را که حذف می نمایید در بخش دروس حذفی ( )5قرار می گیرد .برای جستجو و
انتخاب دروس عمومی از دکمه « انتخاب کلاس درس از دانشکده » ( )6و برای انتخاب دروس تخصصی از دکمه «انتخاب کلاس دروس از رشته» ( )7استفاده نمایید.

بعد از انتخاب درس جهت ثبت نهایی از دکمه «ثبت» ()9

و در صورت تمایل به حذف بعد از تیک کردن مربع کنار درس از دکمه «حذف» ( )8استفاده نمایید .چنانچه بخواهید

دروسی که در وضعیت حذف قرار دارند را مجدداً انتخاب کنید با انتخاب درس و زدن کلید «لغو حذف» ( )11از لیست دروس حذفی خارج و به دروس انتخابی منتقل می گردد.
بعد از نهایی شدن انتخاب واحد کلید «بستن ثبت نام توسط دانشجو» ( )11را زده و انتخاب واحد به اتمام می رسد.

شیوه جستجوی درس

با زدن کلید انتخاب کلاس ( )6و ()7

صفحه جستجوی دروس برای شما باز می شود ( )19که با داشتن یکی از اقلام جستجو ( کد درس  ،کد ارائه ،نام)

می توانید دروس را جستجو نمایید .چنانچه جهت جستجو از نام درس استفاده می نمایید باید ابتدا و انتهای آن ( %به لاتین) بگذارید مثلاً %روشها %با توجه
به اینکه حروف «ی» و «ک» در سیستمها متفاوت است اگر نام درس شما شامل این دو حرف باشد ممکن است جستجو فاقد نتیجه باشد ،که باید بجای این
حروف نیز از  %استفاده نمایید .مثلاً اندیشه اینگونه جستجو می شود  %اند%شه %در صورتیکه بدون وارد کردن هیچ یک از اقلام کلید جستجو را بزنید تمام
دروس مربوطه در صفحات تا  111تایی به انتخاب خودتان نمایش داده می شود .بعد از نمایش لیست ،درس یا دروسی که نمایش داده شده را تیک کرده و با
زدن دکمه «انتخاب» ( )13نسبت به ثبت آن اقدام می نمایید.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

