
 (سجاد)اًشگاُ د هَسشیآ اهغج اهاًِس راٌّوای استفادُ داًشجَ اس

تؼذ اس تأییذ داًشجَ یک ًام کارتزی ٍ کلوِ ػثَر تِ ٍی اختصاص هی یاتذ کِ تؼذ اس ٍرٍد تِ ساهاًِ : ًحَُ ٍرٍد داًشجَ تِ سیستن 

 .در هحل ًشاى دادُ شذُ در شکل آًزا ٍارد هی کٌذ http://www.edu.uast.ac.ir جاهغ آهَسشی داًشگاُ تِ ًشاًی

 

داًشجَ . هی تاشذ "شوارُ شٌاسٌاهِ+ کذ هلی " ٍ "کذ هلی" ًام کارتزی ٍ کلوِ ػثَر تِ صَرت پیش فزض تِ تزتیة: ًکتِ 

 .هی تَاًذ تؼذ اس اٍلیي ٍرٍد خَد تِ ساهاًِ ًسثت تِ تغییز کلوِ ػثَر اقذام کٌذ اها ًام کارتزی اٍ تغییز ًخَاّذ کزد

. ٍارد شَد تذٍى خط فاصلِ ارقام کذ هلی: تَجِ 

 :هٌَی سوت راست دستزسی تِ هَارد سیز را تِ یک گزٍُ کارتزی داًشجَ ارائِ هی دّذ 

 (در صَرتی کِ اًتخاب ٍاحذ گزٍّی ًثاشذ)اًتخاب ٍاحذ ٍ حذف ٍ اظافِ        .1

 (اطالػات خَد اظْاری)تکویل هشخصات        .2

 ، تغییز رشتِ ٍ اًصزاف(هیْواى)ثثت درخَاست اًتقال دائن یا هَقت        .3

 هشاّذُ تزًاهِ ّفتگی       .4
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 :اًتخاب ٍاحذ

تزتیة کار تِ ایي صَرت است کِ داًشجَ تا کلیک تز . داًشجَ، خَد تِ اًتخاب درٍس ٍ ساػت ّای آى اقذام هی کٌذ

شما ٌم اکىون مجاز بً » رٍی گشیٌِ حذف ٍ اظافِ تا تَجِ تِ تزرسی سهاى هجاس تزای اًجام ایي کار یا تا پیغام

 .هَاجِ شذُ ٍ یا تِ صفحِ سیز ّذایت هی شَد « اوتخاب واحذ ویستیذ

 

تزای ایي کار، هاًٌذ شکل سیز یکی اس گشیٌِ ّای . قثل اس ّز چیش داًشجَ تایذ تِ جستجَی درٍس هَرد ًظز خَد تپزداسد

هَجَد تزای دٍرُ خَد را اًتخاب ٍ تؼذ اس آى رٍی گشیٌِ جستجَ کلیک هی کٌذ تا تزاساس اًتخاب ٍی، جستجَ در هیاى 

 .درٍس اًجام شَد

 

در قسوت درٍس ارائِ شذُ داًشجَ درٍس خَد ٍ اطالػات هزتَط تِ آى کِ شاهل ػٌَاى درس ًَع دٍرُ ای کِ تزای 

جستجَ اًتخاب شذُ، کذ درس، تؼذاد ٍاحذ، ًام هذرس، سهاى ٍ هکاى تشکیل کالس ّا، تاریخ اهتحاى ٍ در ًْایت 



تزای اًجام ایي . ظزفیت کالس هی تاشذ را هشاّذُ هی کٌذ ٍ هی تَاًذ ًسثت تِ اًتخاب درس هَرد ًظز خَد اقذام کٌذ

 .کار کافی است تا اس ستَى آخز درٍس ارائِ شذُ کِ هزتَط تِ اًتخاب است گشیٌِ آتی رًگ را کلیک کٌذ

 

  

تا اًجام ایٌکار درس اًتخاب شذُ، در قسوت درٍس اًتخاب شذُ ٍارد خَاّذ شذ ٍ اطالػات آى در ایي قسوت قاتل 

 .تذیْی است در اتتذای کار کِ ٌَّس درسی اًتخاب ًشذُ ایي قسوت خالی خَاّذ تَد. هشاّذُ است

 ر قسوت درٍس اًتخاب شذُ در ستَى آخز هی تَاًذ تا کلیک تز رٍی گشیٌِ  داًشجَ تزای حذف درسی کِ اًتخاب کزدُ

 .قزهش رًگ کِ تزای ّز درس تؼثیِ شذُ ، آًزا حذف کٌذ

 

 .داًشجَ هی تَاًذ تِ هحط اًتخاب درٍس اطالػات هزتَط تِ شْزیِ تؼلق گزفتِ را تِ آًْا را هشاّذُ کٌذ

 

صزف اًتخاب درس اس جذٍل درٍس ارائِ شذُ ٍ ٍارد شذى آى در جذٍل درٍس اًتخاب شذُ، تِ هؼٌی ثثت : ًکتِ 

 .اًتخاب ٍاحذ ًیست

تؼذ اس ایٌکِ داًشجَ توام درٍس هَرد ًظز خَد را در دٍرُ ّای هختلف تؼذ اس جستجَ اًتخاب کزد، رٍی گشیٌِ ًارًجی 

اًجام ایي کار تزای آى است کِ اًتخاب ّای داًشجَ تز خالف قَاًیي آهَسشی . کلیک هی کٌذ "تزرسی تطاتق" رًگ

ًثَدُ تاشذ ٍ یا اشکاالتی اس قثیل تذاخل سهاى تزگشاری  (...هاًٌذ رػایت پیش ًیاسی ٍ اًتخاب اس دٍرُ ّای غیز هجاس ٍ )



در صَرتی کِ ػذم تطاتقی ٍجَد ًذاشتِ تاشذ، داًشجَ هی تَاًذ . کالس ّا ٍ تاریخ ٍ ساػت اهتحاًات درٍس پیش ًیایذ

ثثت هَقت تذیي هؼٌاست . کلیک کٌذ "ثثت ًْایی" ٍ "ثثت هَقت" تزای ثثت اًتخاب ّای خَد رٍی یکی اس دٍ گشیٌِ

تا )کِ ٍاحذ ّای هٌتخة داًشجَ تزای ٍی ثثت شذُ ٍ در ظزفیت کالس ّا ًیش هٌظَر هی شَد اها اهکاى اصالح آى 

تؼذ اس . تَسط داًشجَ اهکاًپذیز است اها ثثت ًْایی تِ هؼٌی اًتخاب غیز قاتل تزگشت دًشجَ هی تاشذ (سهاى هحذٍدی

 .ثثت ًْایی ساهاًِ یک پیام تِ ایي شکل ًشاى هی دّذ

 

 .ثثت ًْایی اًجام هی پذیزد OK در صَرت کلیک تز رٍی گشیٌِ

 :تزًاهِ ّفتگی 

، داًشجَ هی تَاًذ تزًاهِ ّفتگی درسی خَد در تزم یا پَدهاى (تزًاهِ ّفتگی)تا کلیک تز آخزیي گشیٌِ اس هٌَی سوت راست 

 .آى را چاج کٌذ "پزیٌت" جاری را هشاّذُ کٌذ ٍ در صَرت توایل تا کلیک تز رٍی گشیٌِ سثش رًگ

 .ایي تزًاهِ درسی شاهل ًام درس، سهاى ٍ هکاى تزگشاری کالس ّا، تاریخ اهتحاى ٍ ًام هذرس هی تاشذ

 

تذیْی است سهاًی کِ داًشجَ درسی را اًتخاب ًکزدُ تاشذ یا تزای اٍ درسی اًتخاب ًشذُ تاشذ، چیشی تزای ًوایش ٍجَد ًخَاّذ 

 .تزخَرد هی کٌذ " شما در ایه دوري درسی اوتخاب وکردي ایذ " داشت ٍ تا پیغام

 


