ساٌّوای اسسفادُ داًشجَ اص ساهاًِ جاهغ آهَصشی داًشگاُ (سجاد)
ًحَُ ایجاد حساب کاستشی داًشجَ دس سجاد :
اؿالػاذ زواهی خزیشفسِ شذگاى (کسی کِ ساصهاى سٌجش اٍ سا تِ ػٌَاى خزیشفسِ شذُ دس یکی اص دٍسُ ّای
داًشگاُ جاهغ ػلوی کاستشدی تِ هؼاًٍر سٌجش ٍ خذهاذ آهَصشی داًشگاُ هؼشفی هی کٌذ) تا ّواٌّگی
هذیشیر آصهَى داًشگاُ دس ساهاًِ تاسگزاسی هیشَد ٍ تِ زثغ آى ّش کاستش تا زَجِ تِ هیضاى سـح دسسشسی خَد،
اؿالػاذ هشتَؽ تِ خزیشفسِ شذگاى سا هشاّذُ هیًوایذ .کاستش «هذیش هشکض» ٍ «کاسشٌاس هشکض» تا هشاجؼِ تِ
حساب کاستشی خَد دس ساها ًِ ًسثر تِ سسیذگی تِ ٍػغ خزیشفسِ شذگاى اقذام هی ًوایٌذ تِ ایي زشزیة کِ تا
زَجِ تِ هشاجؼِ حؼَسی خزیشفسِ شذُ تِ هشکض ٍ هشاّذُ هذاسک ٍی تِ زأییذ اٍ دس ساهاًِ هیخشداصد .حال اگش
هغایشزی تیي هذاسک خزیشفسِ شذُ ٍ اؿالػاذ ثثر شذُ تشای اٍ ٍجَد داشسِ تاشذ ،خزیشفسِ شذُ تِ لیسر هغایشذ
ّا اػافِ هی شَد .دس ایي هشحلِ کاسشٌاس هغایشذ تِ تشسسی خزیشفسِ شذگاى هغایشذ داس هیخشداصد .دس طَسزی
کِ دس ّش یک اص ایي هشاحل ،تشسسی ٍػؼیر خزیشفسِ شذُ تا هَفقیر تِ خایاى تشسذ ٍ دس ساهاًِ زَسؾ
هذیش/کاسشٌاس هشکض ٍ یا کاسشٌاس هغایشذ اطـالحا زأییذ شَد ،تِ طَسذ خَدکاس تِ داًشجَ زغییش ٍػؼیر دادُ
هی شَد ٍ حساب کاستشی هخظَطی تشای اٍ ایجاد هی شَد.
ًحَُ ٍسٍد داًشجَ تِ سیسسن  :تؼذ اص زأییذ داًشجَ یک ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس تِ ٍی اخسظاص هی یاتذ کِ تؼذ
اص ٍسٍد تِ ساهاًِ جاهغ آهَصشی داًشگاُ تِ ًشاًی  http://www.edu.uast.ac.irدس هحل ًشاى دادُ شذُ دس
شکل آًشا ٍاسد هیکٌذ.

ًکسِ ً :ام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس تِ طَسذ خیش فشع تِ زشزیة "کذ هلی" ٍ "کذ هلی  +شواسُ شٌاسٌاهِ" هی
تاشذ .داًشجَ هی زَاًذ تؼذ اص اٍلیي ٍسٍد خَد تِ ساهاًِ ًسثر تِ زغییش کلوِ ػثَس اقذام کٌذ اها ًام کاستشی اٍ
زغییش ًخَاّذ کشد.

زَجِ  :اسقام کذ هلی تذٍى خؾ فاطلِ ٍاسد شَد.
تؼذ اص ٍاسد کشدى ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس کذ اهٌیسی ًشاى دادُ شذُ دس شکل ًیض ٍاسد هی شَد.
ٍقسی تشای اٍلیي تاس داًشجَ یا تِ زؼثیشی خزیشفسِ شذُ کِ ٌَّص ثثر ًام آى دس هشکض اًجام ًشذُ اسر
ٍاسد سیسسن هی شَد .تا طفحِ ای هاًٌذ شکل سٍ تشٍ خَاّذ شذ کِ حاٍی خیغاهی تشای هشاجؼِ خزیشفسِ شذُ تِ
هشکض ٍ اًجام هشاحل ثثر ًام خَد هی تاشذ.

تؼذ اص ٍسٍد تِ طفحِ تخش ّای هخسلفی ٍجَد داسد کِ دس اداهِ تِ زَػیح ػولکشد آًْا هی خشداصین.
دس هٌَ تاال یا ًَاس کوک دسسشسی ّایی زؼثیِ شذُ اسر کِ اص ّوِ جای ساهاًِ ٍ دس ّش تخش قاتل
دسسشسی اسر.
طفحِ اطلی  :کِ تا کلیک تش سٍی آى دقیقا تِ طفحِ اتسذایی کِ تؼذ اص ٍاسد شذى دس سیسسن تِ آى
سفسین هٌسقل هی شَین.

هشکض خشسیثاًی  :کِ کاستش تا کلیک تش سٍی آى تِ سیسسن زیکر ّذایر هی شَد .زیکر سیسسوی اسر
کِ کاستش هی زَاًذ سَال ّای خَد سا اص ؿشیق ایي سیسسن تِ کاسشٌاساى هشتَؽ تشساًذ ٍ خاسخ آى سا دس ایویل
خَد دسیافر کٌذ.
شواسُ ّای هشکض خاسخگَیی  :کِ تا کلیک تش سٍی آى لیسر کاسشٌاساى سجاد جْر ساٌّوایی زلفٌی دس
ساػاذ اداسی تِ ًوایش دس هی آیذ.
ساٌّوا  :کِ ساٌّوای اسسفادُ اص سجاد سا دس اخسیاس کاستش قشاس هی دّذ.

اؿالػاذ کلی کاستش :

ّواًـَس کِ دس شکل ًشاى دادُ شذُ ایي قسور ّا حاٍی اؿالػاذ کلی دس هَسد خَد کاستش اسر .زغییش سهض ٍ
خشٍج اص ساهاًِ اص ّویي قسور قاتل دسسشسی اسر.
هٌَی سور ساسر دسسشسی تِ هَاسد صیش سا تِ یک گشٍُ کاستشی داًشجَ اسائِ هی دّذ :
.1

اًسخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اػافِ (دس طَسزی کِ اًسخاب ٍاحذ گشٍّی ًثاشذ)

.2

زکویل هشخظاذ (اؿالػاذ خَد اظْاسی)

.3

ثثر دسخَاسر اًسقال دائن یا هَقر (هیْواى) ،زغییش سشسِ ٍ اًظشاف

.4

هشاّذُ تشًاهِ ّفسگی

اًسخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اػافِ :
اًجام ایي دٍ ػول (اًسخاب ٍاحذ ٍ حزف ٍ اػافِ) دس ساهاًِ هاًٌذ ّن طَسذ هی گیشد.
 -1اًسخاب ٍاحذ فشدی  :دس ایي حالر داًشجَ هی زَاًذ هسسقال تِ اًسخاب ٍاحذ دسٍس اسائِ شذُ ٍ
هَسد ًیاص خَد تدشداصد ٍ تِ ّویي زشزیة تشای حزف ٍ اػافِ ًیض اقذام هی کٌذ .اًسخاب ٍاحذ ٍ حزف
ٍ اػافِ تایذ دس تاصُ صهاًی اص قثل زؼییي شذُ اًجام گیشد.

داًشجَ ،خَد تِ اًسخاب دسٍس ٍ ساػر ّای آى اقذام هی کٌذ .زشزیة کاس تِ ایي طَسذ اسر کِ
داًشجَ تا کلیک تش سٍی گضیٌِ حزف ٍ اػافِ تا زَجِ تِ تشسسی صهاى هجاص تشای اًجام ایي کاس یا تا خیغام
«شما ٌم اکىون مجاز بً اوتخاب واحذ ویستیذ » هَاجِ شذُ ٍ یا تِ طفحِ صیش ّذایر هی شَد.

قثل اص ّش چیض داًشجَ تایذ تِ جسسجَی دسٍس هَسد ًظش خَد تدشداصد .تشای ایي کاس ،هاًٌذ شکل صیش
یکی اص گضیٌِ ّای هَجَد تشای دٍسُ خَد سا اًسخاب ٍ تؼذ اص آى سٍی گضیٌِ جسسجَ کلیک هی کٌذ زا
تشاساس اًسخاب ٍی ،جسسجَ دس هیاى دسٍس اًجام شَد.

دس قسور دسٍس اسائِ شذُ داًشجَ دسٍس خَد ٍ اؿالػاذ هشتَؽ تِ آى کِ شاهل ػٌَاى دسس ًَع دٍسُ
ای کِ تشای جسسجَ اًسخاب شذُ ،کذ دسس ،زؼذاد ٍاحذً ،ام هذسس ،صهاى ٍ هکاى زشکیل کالس ّا،
زاسیخ اهسحاى ٍ دس ًْایر ظشفیر کالس هی تاشذ سا هشاّذُ هی کٌذ ٍ هی زَاًذ ًسثر تِ اًسخاب دسس

هَسد ًظش خَد اقذام کٌذ .تشای اًجام ایي کاس کافی اسر زا اص سسَى آخش دسٍس اسائِ شذُ کِ هشتَؽ تِ
اًسخاب اسر گضیٌِ آتی سًگ سا کلیک کٌذ.

تا اًجام ایٌکاس دسس اًسخاب شذُ ،دس قسور دسٍس اًسخاب شذُ ٍاسد خَاّذ شذ ٍ اؿالػاذ آى دس ایي
قسور قاتل هشاّذُ اسر .تذیْی اسر دس اتسذای کاس کِ ٌَّص دسسی اًسخاب ًشذُ ایي قسور خالی
خَاّذ تَد.
داًشجَ تشای حزف دسسی کِ اًسخاب کشدُ س قسور دسٍس اًسخاب شذُ دس سسَى آخش هی زَاًذ تا
کلیک تش سٍی گضیٌِ قشهض سًگ کِ تشای ّش دسس زؼثیِ شذُ  ،آًشا حزف کٌذ.

داًشجَ هی زَاًذ تِ هحغ اًسخاب دسٍس اؿالػاذ هشتَؽ تِ شْشیِ زؼلق گشفسِ سا تِ آًْا سا هشاّذُ
کٌذ.

ًکسِ  :طشف اًسخاب دسس اص جذٍل دسٍس اسائِ شذُ ٍ ٍاسد شذى آى دس جذٍل دسٍس اًسخاب شذُ ،تِ
هؼٌی ثثر اًسخاب ٍاحذ ًیسر.
تؼذ اص ایٌکِ داًشجَ زوام دسٍس هَسد ًظش خَد سا دس دٍسُ ّای هخسلف تؼذ اص جسسجَ اًسخاب کشد ،سٍی
گضیٌِ ًاسًجی سًگ "تشسسی زـاتق" کلیک هی کٌذ .اًجام ایي کاس تشای آى اسر کِ اًسخاب ّای داًشجَ
تش خالف قَاًیي آهَصشی (هاًٌذ سػایر خیش ًیاصی ٍ اًسخاب اص دٍسُ ّای غیش هجاص ٍ ً )...ثَدُ تاشذ ٍ یا
اشکاالزی اص قثیل زذاخل صهاى تشگضاسی کالس ّا ٍ زاسیخ ٍ ساػر اهسحاًاذ دسٍس خیش ًیایذ .دس
طَسزی کِ ػ ذم زـاتقی ٍجَد ًذاشسِ تاشذ ،داًشجَ هی زَاًذ تشای ثثر اًسخاب ّای خَد سٍی یکی اص
دٍ گضیٌِ "ثثر هَقر" ٍ "ثثر ًْایی" کلیک کٌذ .ثثر هَقر تذیي هؼٌاسر کِ ٍاحذ ّای هٌسخة
داًشجَ تشای ٍی ثثر شذُ ٍ دس ظشفیر کالس ّا ًیض هٌظَس هی شَد اها اهکاى اطالح آى (زا صهاى
هحذٍدی) زَسؾ داًشجَ اهکاًدزیش اسر اها ثثر ًْایی تِ هؼٌی اًسخاب غیش قاتل تشگشر دًشجَ هی
تاشذ .تؼذ اص ثثر ًْایی ساهاًِ یک خیام تِ ایي شکل ًشاى هی دّذ.

دس طَسذ کلیک تش سٍی گضیٌِ  OKثثر ًْایی اًجام هی خزیشد.
زکویل هشخظاذ (اؿالػاذ خَد اظْاسی) :
ایي قسور ،تِ اؿالػاذ هخسلف هشتَؽ تِ داًشجَ اخسظاص داسد کِ داًشجَ هی زَاًذ آًْا سا هشاّذُ ٍ تشخی سا
اطالح کٌذ .ایي اؿالػاذ شاهل اؿالػاذ ػوَهی ،اؿالػاذ شغلیً ،ظام ٍظیفِ (هخظَص آقایاى) ،اؿالػاذ
خَیشاًٍذی ،اؿالػاذ زحظیلی ٍ ٍیشایش زظَیش اسر.
تشای دسسشسی تِ ایي اؿالػاذ ،کافی اسر داًشجَ اص هٌَی سور ساسر گضیٌِ زکویل هشخظاذ سا کلیک کٌذ
کِ دس ایي طَسذ تِ طفحِ صیش ّذایر هی شَد .اٍلیي تخش هشتَؽ تِ اؿالػاذ ػوَهی اسر کِ دس آى هشخظاذ
شٌاسٌاهِ ای داًشجَ تشای ٍی قاتل هشاّذُ ٍ ٍیشایش اسر .دس خاییي هشخظاذ ،گضیٌِ ّای "ثثر" ٍ "تؼذی"
زؼثیِ شذُ کِ ت ِ زشزیة تا سًگ سثض ٍ سفیذ هشخض شذُ اسر .دس طَسزی کِ فشد اطالح ٍ ّشگًَِ زغییشی دس

هشخظاذ ػوَهی خَد اًجام دادُ ٍ هایل تِ رخیشُ آى اسر گضیٌِ ثثر سا کلیک کشدُ ٍ دس غیش ایي طَسذ تا
کلیک تش سٍی گضیٌِ تؼذی تِ طفحِ تؼذی کِ هشتَؽ تِ اؿالػاذ شغلی اسر هی سٍد.

ًکسِ  :هشاحل هشاّذُ ٍ ٍیشایش اؿالػاذ تِ طَسذ هسَالی اسر تذیي هؼٌا کِ داًشجَ تؼذ اص رخیشُ زغییشاذ،
خَد تِ خَد تِ هشحلِ تؼذ هی سٍد.
ًکسِ  :تشای آًکِ داًشجَ تسَاًذ هسسقیوا تِ ٍیشایش ٍ هشاّذُ تخشی خاص اص اؿالػاذ خَد تشٍد تذٍى آًکِ اص
اتسذا ششٍع کشدُ ٍ هشاحل سا خشر سش تگزاسد هی زَاًذ سٍی ًام ّش تخش (ًشاى دادُ شذُ دس شکل) کِ زوایل
داسد ،کلیک کشدُ ٍ تِ طفحِ هشتَؿِ ّذایر شَد.

هشحلِ تؼذی هشاّذُ ٍ ٍیشایش اؿالػاذ شغلی اسر.

تا کلیک تش سٍی گضیٌِ تاصگشر هی زَاى تِ طفحِ قثل یؼٌی اؿالػاذ ػوَهی سفر .تشای افضٍدى اؿالػاذ شغلی
سٍ گضیٌِ سثض سًگ "افضٍدى اؿالػاذ شغلی" کلیک کشد .دس ایي طَسذ هاًٌذ شکل تِ طفحِ ای ّذایر هی شَد
کِ دس آى هی زَاًذ تِ افضٍدى اؿالػاذ هشتَؽ شغل خَیش اقذام ًوایذ .دس ایي قسور تا کلیک تش سٍی گضیٌِ سثض
سًگ ثثر ٍ اداهِ اؿالػاذ رخیشُ شذُ ٍ تِ قسور تؼذی یؼٌی ًظام ٍظیفِ هٌسقل هی شَد.

ًکسِ  :هی زَاى تشای ٍاسد کشدى اؿالػاذ تیش اص یک شغل ٍ حزف یا ٍیشایش اؿالػاذ ثثر شذُ قثلی دس ساهاًِ
اقذام کشد .تشای اًجام ّش یک اص ایي کاس ّا تؼذ اص ٍسٍد تِ تخش اؿالػاذ شغلی هـاتق شکل هی زَاى سٍی گضیٌِ
هَسد ًظش کلیک کشد.

هشحلِ تؼذ اؿ الػاذ هشتَؽ تِ ًظام ٍظیفِ اسر کِ تؼذ اص ٍسٍد تِ آى هی زَاى اؿالػاذ هشتَؿِ سا هشاّذُ ٍ
ٍیشایش کشد ػولکشد ایي تخش دسسر هثل تخش اؿالػاذ ػوَهی اسر.
هشحلِ تؼذ تِ اؿالػاذ خَیشاًٍذی هشتَؽ هی شَد .داًشجَ دس طَسذ زوایل هی زَاًذ ًام ٍ ًام خاًَادگی ،شغل،
آدسس ٍ زلفي یکی اص خَیشاًٍذاى خَد (خذس ،هادس ،خَاّش ،تشادس ،فشصًذ) سا ٍاسد کٌذ.
ػولکشد ایي تخش کاهال هثل تخش اؿالػاذ شغلی تَدُ ٍ زوام اهکاًاذ هَجَد دس آى تخش ،دس ایٌجا ًیض قاتل
دسسشس ٍ اسسفادُ اسر.
هشحلِ تؼذ ،اؿالػاذ زحظیلی اسر کِ دس آى داًشجَ هی زَاًذ جْر ٍاسد کشدى سَاتق زحظیلی گزشسِ خَد دس
ساهاًِ اقذام کٌذ.
ػولکشد ایي تخش ًیض هاًٌذ تخش اؿالػاذ شغلی ٍ اؿالػاذ خَیشاًٍذی اسر.
هشحلِ آخش تِ ٍیشایش زظَیش اخسظاص داسد .دس ایي تخش داًشجَ هی زَاًذ تشای حساب کاستشی خَد یک ػکس
خ شسٌلی دس سیسسن تاسگزاسی کٌذ .تشای اًجام ایٌکاس داًشجَ تایذ تا ٍسٍد تِ تخش ٍیشایش زظَیش هـاتق شکل،
سٍی گضیٌِ …  Browseکلیک کشدُ ٍ یک ػکس اص حافظِ سایاًِ خَد اًسخاب کٌذ ٍ تؼذ اص آى تا کلیک تش سٍی
گضیٌِ سثض سًگ اسسال زظَیش آًشا دس ساهاًِ تاسگزاسی ًوایذ.

ًکسِ  :فایل اسسالی سا تایذ فشهر  jpgیا  jpegتاشذ ٍ حذاکثش ٍػَح  ٍ 1021حذاقل ٍػَح  180داشسِ تاشذ.
دسخَاسر اًسقال :
گضیٌِ سَم دس هٌَی سور ساسر تِ دسخَاسر ّای اًسقال (هَقر یا دائن) ،زغییش سشسِ ٍ دسخَاسر اًظشاف
داًشجَ اخسظاص داسد .فشایٌذ دسخَاسر اًسقال دائن یا ا ًسقال هَقر (هْواى) تِ ایي طَسذ اسر کِ داًشجَ
دسخَاسر خَد سا دقیق ٍ تذٍى اشسثاُ دس ساهاًِ ثثر هی کٌذ .تؼذ اص آى ایي دسخَاسر تِ دسر هشکض هثذأ ٍ
هقظذ هی سسذ ٍ آًْا تِ تشسسی آى اقذام هی ًوایٌذ ٍقسی ّش دٍ تا ایي دسخَاسر هَافقر کشدًذ ،داًشجَ اًسقال
هی یاتذ .داًش جَ تؼذ اص ثثر دسخَاسر هی زَاًذ تشای خیگیشی ًسیجِ دسخَاسر خَد تِ ساهاًِ هشاجؼِ کشدُ ٍ اص
اػالم ًظش هشاکض هثذأ ٍ هقظذ تا خثش شَد .دس هَسد دسخَاسر ّای زغییش سشسِ ٍ اًظشاف ًیض ٍػؼیر تِ ّویي
زشزیة اسر تا ایي زفاٍذ کِ فقؾ احسیاج تِ زأییذ هشکض اسر ٍ هشکض دیگشی تِ ػٌَاى هقظذ ٍجَد ًذاسد .تا کلیک
تش سٍی گضیٌِ دسخَاسر اًسقال اص هٌَی سور ساسر ،تِ طفحِ هشتَؿِ (هـاتق شکل) هٌسقل هی شَد.

اگش دسخَاسسی اص قثل ٍجَد داشسِ تاشذ آًشا ًوایش دادُ کِ داًشجَ هی زَاًذ تشای هشاّذُ اؿالػاذ ٍ ّوچٌیي
خیگیشی ٍػؼیر دسخَاسر خَد اص آًجا اق ذام کٌذ (تا کلیک تش سٍی آیسن ّای هَجَد دس سسَى هشاّذُ) ٍ دس غیش
ایي طَسذ "ّیچ سکَسدی هَجَد ًیسر" سا ًشاى هی دّذ .تشای ایجاد دسخَاسر تایذ سٍی گضیٌِ ّای سثض سًگ
"دسخَاسر اًسقال دائن" یا "دسخَاسر هْواى شذى" یا "دسخَاسر زغییش سشسِ" ٍ "دسخَاسر اًظشاف" کلیک
کشد .دس اداهِ تِ زَػیح ّش یک جذاگاًِ هی خشداصین :
دسخَاسر اًسقال دائن  :تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ تِ طفحِ صیش هٌسقل هی شَیذ.

فشم هشتَؿِ تایذ زکویل گشدد.
ػلر دسخَاسر  :تِ طَسذ ًَشساسی تایذ دس حذ چٌذ جولِ زایح گشدد.
اًسقال اص دٍسُ ی  :تایذ یکی اص گضیٌ ِ ّای هَجَد کِ ًشاى دٌّذُ دٍسُ هذ ًظش تشای اًسقال هی تاشذ سا اًسخاب
شَد.
هشکض هقظذ کِ داًشجَ قظذ ػضیور تِ آًجا سا داسد تِ ؿَس دقیق هشخض گشدد .تشای ایي هٌظَس اتسذا اسساى ٍ
تؼذ ًام هشکض هَسد ًظش هشخض هی شَد.
ًکسِ ً :ام زواهی اسساى ّا ٍ هشاکض ػلوی کاستشدی هَج َد دس آًْا دس ساهاًِ زؼشیف شذُ ٍ فقؾ تایذ زَسؾ کاستش
اًسخاب گشدد.
دس ًْایر فشم دسخَاسر زکویل شذُ ٍ داًشجَ تا کلیک تش سٍی گضیٌِ "اسسال دسخَاسر" تِ کاس خَد خایاى هی
دّذ.
ًکسِ  :گضیٌِ اسسال دسخَاسر دس حالر خیش فشع غیش فؼال اسر ٍ .تؼذ اص زکویل فشم ،فؼال هی شَد.
ًکسِ  :هشکضی کِ تِ ػٌَاى هقظذ اًسخاب هی شَد تایذ حسوا سشسِ داًشجَ سا اسائِ کٌذ زا داًشجَ تسَاًذ تشای
اًسقال تِ آى دسخَاسر طادس ًوایذ .دس غیش ایي طَسذ ًیض گضیٌِ اسسال دسخَاسر فؼال ًوی گشدد.
دسخَاسر هْواى شذى  :تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ تِ طفحِ صیش هٌسقل هی شَیذ.

دس ایي قسور ًیض هاًٌذ اًسقال دائن تایذ ػلر دسخَاسر ،دٍسُ ٍ هشکض هقظذ ،هشخض شَد .ػالٍُ تش ایي هَاسد
تایذ دسس هَسد ًظش تشای هْواى شذى ًیض هشخض گشدد کِ تشای ایي کاس تایذ کذ دسس ٍاسد شَد.
تؼذ اص زکویل فشم داًشجَ تایذ سٍی گضیٌِ سثض سًگ "اسسال دسخَاسر" کلیک کٌذ زا دسخَاسر ثثر شذُ ٍ تِ
اؿالع هشاکض هثذأ ٍ هقظذ تشسذ.
تذیْی اسر کِ هشکض هقظذ تایذ دسس اًسخاب شذُ سا دس دٍسُ هَسد دسخَاسر اسائِ کشدُ تاشذ زا سیسسن اجاصُ
ثثر دسخَاسر سا تذّذ.
دسخَاسر زغییش سشسِ (دس هَاقغ خاطی اص سال فؼال اسر)  :تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ تِ طفحِ صیش هٌسقل هی
شَیذ.

ّواًٌذ دٍ هَسد قثل داًشجَ تایذ ػلر دسخَاسر زغییش سشسِ سا زایح کٌذ .سشسِ جذیذ سا ّن اص تیي سشسِ ّای
هَجَد دس هشکض اًسخاب هی کٌذ .تؼذ اص آى داًشجَ تایذ سٍی گضیٌِ سثض سًگ "اسسال دسخَاسر" کلیک کٌذ زا
دسخَاسر ثثر شذُ ٍ تِ اؿالع هشکض تشسذ.
ًکسِ ّ :ش داًشجَ دس ساهاًِ فقؾ هجاص تِ دٍ ثثر دسخَاسر زغییش سشسِ هی تاشذ.
دسخَاسر اًظشاف  :تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ تِ طفحِ صیش هٌسقل هی شَیذ.

تشای ثثر دسخَاسر اًظشاف ،داًشجَ الصم اسر فقؾ زَػیحاذ خَد سا تِ اؿالع هشکض تشساًذ .ؿثق سٍال قثل تؼذ
اص ًَشسي ػلر دسخَاسر  ،سٍی گضیٌِ سثض سًگ "اسسال دسخَاسر" کلیک هی کٌذ ٍ هٌسظش جَاب هشکض هی
شَد.
ًکسِ ّ :ش داًشجَ فقؾ یکثاس هی زَاًذ تشای اًظشاف دسخَاسر تذّذ.
ًکسِ  :دس طَسذ زاییذ دسخَاسر اًظشاف زَسؾ هشکض ،اهکاى تاصگشر تِ ٍػؼیر داًشجَیی هقذٍس ًیسر.

تشًاهِ ّفسگی :
تا کلیک تش آخشیي گضیٌِ اص هٌَی سور ساسر (تشًاهِ ّفسگی) ،داًشجَ هی زَاًذ تشًاهِ ّفسگی دسسی خَد دس
زشم یا خَدهاى جاسی سا هشاّذُ کٌذ ٍ دس طَسذ زوایل تا کلیک تش سٍی گضیٌِ سثض سًگ "خشیٌر" آى سا چاج کٌذ.
ایي تشًاهِ دسسی شاهل ًام دسس ،صهاى ٍ هکاى تشگضاسی کالس ّا ،زاسیخ اهسحاى ٍ ًام هذسس هی تاشذ.

تذیْی اسر صهاًی کِ داًشجَ دسسی سا اًسخاب ًکشدُ تاشذ یا تشای اٍ دسسی اًسخاب ًشذُ تاشذ ،چیضی تشای
ًوایش ٍجَد ًخَاّذ داشر ٍ تا خیغام " شما در ایه دوري درسی اوتخاب وکردي ایذ " تشخَسد هی کٌذ.

