موسسه آموزش عالی علوم شناختی
(غیر دولتی – عیر انتفاعی)

راهنمای انتخاب واحد ردسی

-1به سامانه موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر انتفاعی-غیردولتی) مراجعه نمایید) .حتما از
مرورگر  fire foxاستفاده کنید(
از گزینه های باالی صفحه ،گزینه "سامانه آموزشی" انتخاب نمایید( .شکل )1

شکل 1
 -2گزینه (ورود به سامانه) را انتخاب نمایید(.شکل )2

شکل 2

"-3نام کاربری ( شماره دانشجویی ) و رمز عبور( شناسه ملی ) خود را وارد و دکمه "ورود " را انتخاب
نمایید(.شکل )3
در صورتیکه با شناسه ملی خود امکان ورود به سامانه میسر نبود حتما شماره ملی خود را بدون دو صفر
ابتدای آن وارد نمایید.

شکل 3

-4برای پرداخت شهریه  ،از گزینه "امور شهریه" گزینه "پرداخت الکترونیک شهریه" را انتخاب نمایید.
(شکل )4

شکل 4
 -5پس از پرداخت شهریه ،جهت انتخاب واحد درسی گزینه "امور آموزشی" انتخاب شود( .شکل )5

شکل 5

 -6گزینه :انتخاب واحد" را برگزینید( .شکل )6

شکل 6

 -7در صفحه "فرم انتخاب واحد" بفشار دادن کلید

درس مورد نظر خود را از فهرست درس

هایی که میبایست در نیمسال تحصیلی اخذ نمائید را انتخاب کنید .سپس به صفحه ای جدید هدایت می
شوید که در آن گروه های مختلف درس،نام استاد و برنامه زمانی کالس و تعداد نفرات باقی مانده ظرفیت
کالس درس درج شده است(شکل . )7

شکل 7

 -8برای انتخاب درس دکمه

را فشار دهید .سپس بصورت خودکار از این صفحه خارج می

شوید و پیغامی مبنی بر انتخاب شدن درس و نام آن درس به رنگ سبز نشان داده خواهد شد( .شکل .)8

شکل 8
-9برای حذف درس انتخاب شده کلید

را فشار دهید.

 -10واحدهای درسی پس از اطمینان از انتخاب درست آنها و انجام تسویه حساب می بایست "تثبیت
نهایی" شود .برای این منظورالزم است دکمه "تثبیت نهایی انتخاب واحد" را فشار داد (شکل .)9

شکل 9

 -11پس از "تثبیت نهایی انتخاب واحد" وارد صفحه جدید خواهید شد( .شکل )10

شکل 10

-12پس از انتخاب گزینه تثبیت نهائی ،در صفحه تثبیت نسبت به دریافت برگه تثبیت اقدام نمائید.

