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 دانشجویان توسط واحد انتخاب راهنماي

 ثبخ   پخرداز   انتخخاب  از پخ   :شخوید  واحخد   اصخیی اانتخخاب   نخا   ثبخ   پخرداز   وارد خخدم   پیشخخوان  مسیر از واحد، انتخاب برايدانشجوي گرامی  

 .شود می ظاهر شما  صفحه روي بر اصیی نا  ثب  فر  زیر شرایط وجود صورت در اصیی نا 

 :اصیی نا  ثب  فر  به ورود براي الز  شرایط

 دانشجو؛ بودن فعال -الف

  شوید می آگاه، خود نا  ثب  از جیوگیري دلیل از اصیی نا  ثب  پرداز  به ورود هنگا  نا ، ثب  منع داشتن صورت در کهانا  ثب  منع نداشتن -ب

 شهریه بدهی عد  -ج

 در شخما  نخا   ثبخ  "خطخاي  پیغخا   بخا  دیخ کن مراجعخه  نخا   ثبخ   منخو  بخه  خخود  نخا   ثب  ساع  از زودتر که صورتیادرنا  ثب  زمان و تاریخ فرارسیدن -د

  .دیکن صبر زمان آن فرارسیدن تا باید و شد دیخواه مواجه"شود می شروع...ساع  ...تاریخ

 جدولاشخده  بخاز  صخفحه  در شخود  مخی  ظخاهر  صخفحه  روي بخر  زیخر  منخو  الخککر  فخو   مشخالتت  نداشختن  صخورت  در اصیی نا  ثب  پرداز  انتخاب از پ 

 .نمایید انتخاب را خود واحدهاي ذیل ترتیب به  دروس لیس 

 تغییخرات  بررسخی  گزینخه  سخس   .شخود  منتقخل مخی   بخاال  جخدول  بخه  نظخر  مورد گروه کنید، کییک آن برروي و انتخاب را نظر مورد درس شده، ظاهر لیس  از

 .کنید کییک را تغییرات اعمال گزینه نهایتاً نشد، ظاهر خطایی پیغا  که صورتی در زده را
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 .شد خواهد تبدیل "ثب " حال  به "اثر بی "جاي به درس ثب  وضع تغییرات، اعمال روي بر کییک از پ 
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 بر کییک با که دارد وجود درس این براي نیز دیگري درسی گروهاي که اس  آن دهنده نشان نمودید مشاهده را 000 درسی گروههاي کنار در اگر  :1 نالته

 .شد خواهد داده نمایش موجود گروههاي تما  ... روي

 و نمایید انتخاب را "حکف "گزینه ،"درخواس "قسم   در درس نا  کنار در ،یدکن حکف ،یدا کرده انتخاب که را دروسی خواهید می درصورتیاله :2 نالته

 .شد خواهد تبدیل "اثر بی "حال  دوباره به درس وضع .نمایید کییک "تغییرات اعمال "گزینه روي بر سس 

 قابل قابل مشاهده اس . زیر پیغا  خطا وجود صورت رد "ستون توضیحات" در "خطا"عبارت  روي بر کییک با
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 انتخاب نمود  "انتخاب درس"گزینه با کییک بر  می توان درس مورد نظر خود را نیز

 

 

 یات درس نشان داده می شود.ئپنجره جز "گزینه انتخاب درس "پ  از کییک بر روي
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 نالته مهم
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 مخککور  مراحخل  اتمخا   از پخ   .شخوید  مطمخنن  خخود  نظخر  مخورد  درسخی  گروههخاي  انتخخاب  از و نموده توجه سیستم پیغامهاي به

 و تائیخد  بعخدي،  مرحیخه  بخه  ارجخاع  بخراي  را واحخدخود  انتخخاب  وضخعی   و برگشخته  خخدم   پیشخخوان  منوي به مجدد اس  الز 

 .شوید مطمنن خود راهنماي محتر  استاد تائید از سس  .نمائید ارسال

 

 :هفتگی برنامه مشاهده

 برنامخه " گزینخه  – نخا   ثبخ   - نخا   ثبخ   هخاي  گخزار   – نخا   ثبخ   مسیر از هفتگی، برنامه مشاهده براي واحد انتخاب انجا  از بعد

 تهیخه  خخود  هفتگخی  برنامخه  از گخزار   یخک  توانیخد  مخی  شخما  صخفحه  ایخن  در .کنید انتخاب را "نا  ثب  طول در دانشجو هفتگی

 بخه  انتخخابی  دروس حالخ   ایخن  در .نماییخد  انتخخاب  را صخفحه  پخایین  در "گخزار   مشخاهده "گزینخه  کافیس  کار این براي .کنید

 .شود می مشاهده کتس تشالیل تاریخ و ساع  همراه



 راهنمای انتخاب واحد دانشجو از پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستانموضوع: 

9 
 

 

 

 

 اداره ثب  نا  و امتحانات


