راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺘﯽ،
ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 -1ﻣﺮورﮔﺮ  Internet Explorerرا اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش از
آدرس زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺣﺮف  Sدر ﮐﻠﻤﻪ  Studentﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  1در ﻣﺮورﮔﺮ  Internet Explorerﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

http://std.shahed.ac.ir:7001/Student

ﺷﮑﻞ  :1ﻧﻤﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

 -2در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 -3در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ،رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ) (passwordﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ ،ﯾﮏ ﻋﺪد
ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ رﻗﻢ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  5رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ  ،ﺻﻔﺮ
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 872151012و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  211ﺑﺎﺷﺪ .رﻣﺰ ﻋﺒﻮر  87215101200211 :ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
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• اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  5رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  872151012و ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  00115426875ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر  87215101226875 :ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -4ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻠﯿﺪ  Enterرا زده و ﯾﺎ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ورود ﮐﻠﯿﻠﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻞ  2در ﻣﺮورﮔﺮ
 Internet Explorerﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ  3ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را دوﺑﺎره وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻣﺰ ﯾﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻪ را اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی اﻋﺪاد واﻗﻊ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ (Num
) keyوارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ  Num Lockرا ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺳﺖ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از  5رﻗﻢ ﺻﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺧﻄﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻮﺟﻪ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
 -5اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﻞ  2در
ﻣﺮورﮔﺮ  Internet Explorerﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ روی ﻣﻨﻮی اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ:
• ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻐﺎم " داﻧﺸﺠﻮ  ...در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  88-87ﻧﯿﺴﺖ" )ﺷﮑﻞ  .(4ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از
زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب
واﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ :ورودی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن
و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورﻗﻢ اول ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻐﺎم " داﻧﺸﺠﻮ  ...ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ -87
 88ﻧﯿﺴﺖ" )ﺷﮑﻞ  .(5ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ، (....ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﮑﻞ :2ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪن ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر

ﺷﮑﻞ :3ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر

3

ﺷﮑﻞ  :4ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﮐﻨﺪ

ﺷﮑﻞ  :5ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
4

ﺷﮑﻞ  :6ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در ﺑﺎزه ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ  6در ﻣﺮورﮔﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب دروس
ﺷﻮﯾﺪ.
 -6در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ  7ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دروس روی دﮐﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس) ﺷﮑﻞ  (8ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب درس ،ﮐﺪ
درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ دروس وارد ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی درس )ﮐﺪ اراﯾﻪ( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  .(9در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﮐﺪ درس ،درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب را ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  7ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﻄﻔﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب درس ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
•

ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ازﮐﺪ درس و ﻫﻢ ﻧﺎم درس ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت درس اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺮای اﺳﻢ درس وﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ
دروس ﺑﺎ اﺳﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درس ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ درس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

•

در ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس ،ﮐﻠﯿﻪ دروس اراﯾﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب دروس دﻗﺖ
ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارﯾﺪ.

•

دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﮐﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ )ﮐﺪ
اراﯾﻪ ای( را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :9ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس
•

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد دروس ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس )ﺷﮑﻞ  (9در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض  10ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  10ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ "ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ"
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد دروس ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را در ﺷﮑﻞ  8اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
)ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺻﻔﺤﻪ(.

•

در ﺟﺴﺘﺠﻮی دروس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  %اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺪ درس
در ﺷﮑﻞ  %3521 ، 8وارد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﯿﻪ دروﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  3521ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎ ﮐﺪ
 3521%ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  3521ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و %3521%ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻠﯿﻪ دروﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺪد  3521وﺟﻮد دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  %در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم درس ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺎم درس %رﯾﺎﺿﯽ %ﺑﯿﺎن ﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ دروﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎم
درس آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ  ، 1ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ رﯾﺎﺿﯿﺎت و...

•

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ درس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺷﮑﻞ  8وارد ﮐﺮدﯾﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ.
 oاﯾﻦ درس در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 oﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﯾﺎ اﺑﺘﺪای ﮐﺪ درس ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ %
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺪ درس  35213152از ﮐﺪ  %35213152%اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :10دروس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ی داﻧﺸﺠﻮ

-7در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﮑﻞ  10ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮐﻤﻪ "ﺛﺒﺖ" را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن
اﮔﺮ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ "ﻣﻌﺘﺒﺮ" ﺑﻮده در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت در ﺳﺘﻮن "وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم " ﮐﻠﻤﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
 .(11و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ روی  ...در ﺳﺘﻮن ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﮑﻞ .(12
ﮐﻠﯿﻪ درﺳﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺬف ﺷﺪه ﯾﺎ از ﻃﺮف آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -8ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺮاﺣﻞ 6و  7ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دروس ﺧﻮد را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.
 -9در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دارای اﻧﺘﺨﺎب
واﺣﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
• داﻧﺸﺠﻮ دارای درس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮ درس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد را ﺣﺬف ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
• ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )زﯾﺮ  12واﺣﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
زﯾﺮ  8واﺣﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(.
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• ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺎﻻی  20واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻی  14واﺣﺪ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد(

ﺷﮑﻞ  : 11ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب درس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
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ﺷﮑﻞ  :12ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻫﺮ درس
 -10ﺣﺬف درس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درس ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮی را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻨﺎر درس آن را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺣﺬف را ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درس ﺑﻪ
ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮﯾﻦ در ﺷﮑﻞ  13اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺷﻮد .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
درس در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ﺣﺬف داﯾﻢ درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی
دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﺬف داﯾﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎی ﺷﮑﻞ  14ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  :13ﺣﺬف درس

ﺷﮑﻞ  :14ﺧﻄﺎی ﻋﺪم ﺛﺒﺖ درس ﻗﺒﻞ از ﺣﺬف داﯾﻢ
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ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 -1داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ درای دروس ﻧﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 -2داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر و
ﺧﻄﺎی "ﻋﺪم ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ" )ﺷﮑﻞ  (5ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب
واﺣﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻮاﻗﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﻼک ورودی در ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﯾﺎ
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺳﺎل ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ) دو رﻗﻢ اول ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ(
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮑﺪه
زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اداره ﮐﻞ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
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