مراحل ثبت نام و اخذ واحد های درسی در هر نیمسال
 -1پس از ورود به منوی ثبت نام  ،کلیه واحد های مورد نظر را انتخاب نمایید .واحد های انتخابی باید بیی
از  12واحد باشد.
 -2روی آیکون بررسی تغییرات کلیک نمایید تا وضعیت دروس انتخاب شده از نظر رعاییت پیی

نییازی،

تداخل برگزاری کالسها ،تداخل امتحانات و  .....مشخص شود.
 -3در صورت عدم پیغام خطا ،با کلیک روی آیکون اعمال تغییرات ثبت نام شما نهائی خواهد شد.
 -4در صورت بروز پیغام خطا ،با بردن ماوس روی این پیغام ،دالیل این خطا نمای

داده خواهد شد .در این

حالت همچنین پیغام درخواست آموزشی نیز روبروی پیغام خطا ظاهر خواهد شد.
نکتۀ بسیار مهم :در این حالت و یا در مواردی که تعداد واحد های انتخابی شما کمتر از  12واحد است ،بهیچ وجه
روی آیکون اعمال تغییرات کلیک ننمایید .زیرا این امر باعث حذف کلییه دروس دارای پیغیام خطیا و ییا کلییه
دروس زیر  12واحد خواهد و شما مجبور به انتخاب مجدد دروس می باشید .در این فاصلۀ زمانی احتمال تکمییل
ظرفیت برخی دروس وجود دارد و در اینصورت شما از انتخاب آن دروس باز خواهید ماند.
 -5با کلیک کردن روی آیکون درخواست آموزشی منوی جدید باز می شود کیه کلییه امیالم مربیو بیه
درخواستهای آموزشی نشان داده خواهد شد .بسته به مورد ( مثالً در خواست رفع پیی

نییازی بیرای

دروسی که دو مرتبه مردود شده اید) ،روی سطر مورد نظر کلیک نمایید تا درخواسیت شیما بیه یور

خو دکار برای کارشناس محترم آموزش ارسال گردد .در این مرحلۀ نیز  ،بهیچ وجه روی آیکیون اعمیال
تغییرات کلیک ننمایید.
 -6با مراجعه به کارشناس محترم آموزش و ارایۀ مدارک خود ،بررسیهای الزم صورت گرفتیه و در صیورت
محق بودن دانشجو ،مجوز به صورت خودکار صادر می شود .نیاز به مراجعۀ مکرر به کارشیناس محتیرم
آموزش و پرس

راجع به وضعیت درخواست نمی باشد .این مراجعات باعث تأخیر در صدور مجیوز و در

نهایت ومفه در انتخاب واحد آن دانشجو خواهد شد.
 -7پس از صدور مجوز برای کلیه دروس خطا دار ،مجدداً وارد منوی ثبت نام شده و با کلییک روی آیکیون
اعمال تغییرات ثبت نام شما نهائی خواهد شد .در صورت کلیک روی آیکون اعمیال تغیییرات ،مبیل از
صدور مجوز و یا برای دروسی که امکان صدور مجوز وجود نیدارد ،آن دروس از لیسیت انتخیاب واحید
دانشجو حذف خواهد شد.
تذکر مهم :در بسیار از موارد صدور مجوز نیاز به تأیید شورای آموزشی دانشکده دارد .در ایین میوارد،
الزم دانشجو ضمن حضور در کالسها ،آن دروس را در بازۀ حذف و اضافه انتخاب نماید.
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