
 

 یتؼبل ثسوِ

 
     

 استفاده اساتیذ هحتزم بالیني  اس بزناههی راهنوا

 

 وب ساهانه هذيزيت آهوسش )سوا( ثبت نوزات تحت

 

 ی درهبًی ثْذاشت ٍخذهبتی پششک ػلَم داًشگبُ

 اراک 

 

 هؼبًٍت آهَسشی 

 

 ٍتحصیالت تکویلی داًشگبُ یآهَسش اهَر تیزیهذ

 
 تْیِ ٍ تٌظین 

 كجزي ػلی آثبدي رئیس  ادارُ خذهبت هبشیٌی

 ػلَم پششکی اراک  هؼبًٍت آهَسشی داًشگبُ

 

 
 

 را یاد بگیر پرواز

 نو برای اینکو از زمین جدا باشی،

 گسترده شوی ... آسمان برای آن کو بو اندازه فاصلو زمین تا
 

 

http://atrekhoda.ir/post/17
http://atrekhoda.ir/post/tag/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86


ِ  ثِ ٍرٍد جْت هحتزم اسبتیذ : اتصال قهيطز  ثاب هازٍر  از     اثتاذا  اسات  السمی آهَسشا  هاذیزیت ی کا یالکتزًٍ خاذهبت  سابهبً

Google choromeآدرس ق یطز اسwww.arakmu.ac.ir  ٍِرٍد اسابتیذ  سبیت داًشگبُ ٍارد شذُ سپس اس طزیق لیٌک ث

 خذهبت تحت ٍة ثِ شکل سیزقزارخَاّیذ  زفت.ی اصل صفحِ درhttp://sama.arakmu.ac.irداًشگبُ ٍ یب آدرس 

 
  

ب در ایي صفحِ ًَع كبرثزي را استبد اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس كذ كبرثزي ٍ كلوِ ػجَر درج شذُ در  كبرت هحزهبًاِ كاِ ثاِ شاو    

 تحَیل  زدیذُ ٍ یب اس طزیق ادارُ خذهبت هبشیٌی دریبفت ًوَدُ ایذ  ٍارد  ًوبییذٍ  شیٌِ ٍرٍد ثِ سیستن را كلیک كٌیذ.

 

 ًٌوبییذ.   esav: ّیچگبُ كذ كبرثزي  ٍ رهش ػجَر خَد را 1تذكز

شوب ثِ ػٌَاى یک كبرثز هؼتجز ثِ صفحِ سیز ٍاردهیشَیذ.  ،پس اس ٍرٍد

 
 

 

 

 

http://www.arakmu.ac.ir/


راثاِ خاذهبت    هزاتت زت،یهغب  ًَِ ّز هشبّذُ صَرت ٍدر یثزرس را خَد فؼبل لًین سبٍ  یخبًَاد  ًٍبم ًبم : صفحِ اصلی  در

 دّیذ. اطالع 34173643هبشیٌی داًشگبُ ثِ شوبرُ تلفي 

واَد .  ا ز شوب ثزاي اٍلیي ثبر ٍارد سیستن شذُ ایذ لیٌک ّبي سوت راست ثزًبهِ را تب سهبى تغییز رهش ٍرٍد هشبّذُ ًخَاّیذ ً

. یک ثبر اس سیستن خابرج شاذُ ٍثاب    كلیک ًوَدُ ٍكلوِ ػجَر خَد را تغییز دّیذثزاي ایي كبر كبفی است ثز رٍي  شیٌِ اهٌیت 

 كلوِ ػجَر جذیذ ٍارد سیستن شَیذ در ایي صَرت هٌَّبي ثزًبهِ قبثل هشبّذُ خَاّذ ثَد .  

 
ثب اًتخبة ًیوسبل هَرد ًظز  شیٌِ تغییز ًیوسابل جابري    اصلیصفحِ در چٌبًچِ قصذ داریذ ًیوسبل فؼبل خَد را تغییز دّیذ 

 را كلیک ًوبییذ.

 هزحله اول دريافت لیست  حضور و غیاب :

را   ثجت ًوزات كبرآهَسي ٍ كبرٍرسيجْت دریبفت لیست حضَر ٍ غیبة در قسوت سوت راست صفحِ )هٌَي اسبتیذ(   شیٌِ  

زات كبرآهَسي ٍ كبرٍرسي صفحِ ي سیز ًوبیبى های شاَد ٍ در ایاي قساوت     پس اس كلیک ثز رٍي  شیٌِ ثجت ًوكلیک ًوبییذ. 

 سبل شزٍع درس ، هبُ شزٍع ، رٍسشزٍع ، سبل پبیبى ، هبُ پبیب ى ٍ رٍس پبیبى را ٍارد ًوبییذ .

 هثبل : )سبل شزٍع ، هبُ شزٍع ، رٍسشزٍع ، سبل پبیبى ، هبُ پبیب ى ٍ رٍس پبیبى(

           (1395         20           21        1395      20      32     ) 

 

 

 

 



) ثبیذ ػٌَاى درٍسی كِ ثزاي شوب در ًظز  زفتِ شذُ ثب ػٌَاى درٍسی كِ شوب تذریس های ًوبییاذ ّوخاَاًی داشاتِ      :0تذكز

 ثبشذ (در غیز ایٌصَرت ثزاي رفغ هغبیزت ثب آهَسش داًشکذُ سیزثط توبس ثگیزیذ.

 

 
پس اس ٍارد ًوَدى هشخصبت درس هَرد ًظز  شیٌِ جستجَ را كلیک كزدُ در ایي قسوت یک پیغبم ثِ شوب هی دّذ .) اس 

 را كلیک ًوبییذ. okاًتخبة هطوئیي ّستیذ را هشبّذ خَاّیذ ًوَد (  شیٌِ 

 
 



 

 یٌت ًوبییذ .در ایي قسوت  ثز رٍي  شیٌِ حضَر ٍ غیبة كلیک ًوَدُ ٍ لیست حضَر غیبة را هشبّذُ ٍ پز

 

 
 

 
 

 

 هزحله دوم  ثبت نوزات  :

 جْت ثجت ًوزات هزاحل سیز را طی ًوبییذ.  



در اًتْبي لیسات   ثبت هوقتاثتذا لیست را چک ًوَدُ اس صحت آى اطویٌبى حبصل ًوبییذ، ٍتَجِ داشتِ ثبشیذ  شیٌِ -الف 

 ٍجَد داشتِ ثبشذ .)ایي  شیٌِ ثطَر خَدكبر در سهبى هقزر ثجت ًوزات فؼبل است (.

گشينهه   "را ثشًیذ .پس اس ثجت ًوزات در اًتْبي لیست حتوبEnter در ستَى ًوزُ كل ،ًوزُ ثِ ػذد را ٍارد ًوَدُ ٍ كلیذ -ب 

ي داًشجَیبى ثجت  زدد.)در غیز ایي صَرت ّیچ ًوازُ اي ثجات   ًوبییذ. تب ًوزات ثصَرت هَقت در فبیلْب راكلیک ثبت هوقت

 ًخَاّذ شذ(.

 
ستوى نوهزه لهب بايهذ    در صَرتیکِ داًشجَیی غیجت داشتِ ثبشذ در ستَى ٍضغ ًوزُ آیتن غیجت را اًتخبة ًوبییذ.  :3تذكز

قجال اس ثجات ًْابیی،     نوزه نباشذدانشجويي واجذ شزايط ثبت صَرتیکِ ثِ ّز دلیلی  ثبشذ تب ثجت اًجبم پذیزد در تکویب

فعهال  قجل اس شوبرُ داًشجَیی را ثزاي تک تک داًشجَیبًی كِ هی خَاّیذ ًوزاتشبى را ثجت ًْبیی كٌیاذ   بالس های خالي

 را كلیک ًوبییذ. ثبت نهايي دانشجوياى انتخابيٍ  شیٌِ  نووده

ٍ تطجیق ًوزات قجال اس ثجات ًْابیی در ًاشد خاَد       پس اس ثجت هَقت ًوزات  ،یک پزیٌت  زفتِ ٍ تب سهبى پس اس اػتزاض -ج

 ًگْذاریذ.

 شیٌِ اػتزاض ثالفبصلِ پس اس ثجت هَقت فؼبل هی  زدد در صَرت داشتي اػتزاض داًشجَ ثِ ًوزُ كل ا ز  ثخَاّیذ ًوازُ  -د

را  ٍ ثجات اػتازاض  هَقت   شیٌِ ّبي  ثجت "ٍ هجذدا نوزه تغییز يافته را ثبتدر ستَى ًوزُ كل ، "آى را تغییز دّیذ هجذدا

 كلیک ًوبییذ تب پبسخ شوب را داًشجَ دریبفت كٌذ.

سبػت اداري( ّیچگًَِ اػتزاضی اس سَي داًشجَیبى اػاالم ًشاذ. ٍ ّوچٌایي     48در صَرتیکِ پس اس  ذشت فزصت اػتزاض)

 را كلیک ًوبییذ تب ثصَرت قطؼی ثجت  زدد . گشينه ثبت نهاييپس اساطویٌبى اس صحت ًوزات 

اس ثبت نهايي يک بار ديگز نوزات را با لیست ثبت هوقتي له اس قبب تهیه نووده ايذ تطبیق دهیذ و در  :)قبب4تذلز

 صورت وجود هزگونه هغايزت به واحذ خذهات هاشیني دانشگاه گشارش نوايیذ(.

 ًوزات پس اس ثجت ًْبیی غیز قبثل تغییز هیجبشذ.   تذلزههن :

 

 



یست ًوزُ ثب ًبم ٍ ًبم خبًَاد یثب كلیک ثز رٍي چبح ل پس اس ثجت ًْبیی

تب هزاحل ارسبل لیست  تَسط تحَیل ًوبییذ. بیوارستاى آهوسش تبییذ آى ثِ  ؼذ اس لیست ًوزات را پزیٌت  زفتِ ٍ ث  

 آهَسش ثیوبرستبى ثِ داًشکذُ اًجبم  یزد.  

 سهبى ثٌذي ثجت ًوزات :

 رٍس 5هذت سهبى ثجت هَقت ًوزات ثؼذ اس اهتحبى 

 سبػت  48هذت سهبى اػتزاض داًشجَیبى ثِ ًوزات ثجت شذُ 

 رٍس هی ثبشذ.  3هذت سهبى ثجت ًْبیی پس اس سهبى اػتزاض 

 تَصیِ ّبي  اهٌیتی :

 حفظ ٍ حزاست اس كذ كبرثزي ٍ رهش ػجَر ثِ ػْذُ شوب استبد  زاهی هی ثبشذ.-1

 

 كتزّبي ػذدي ٍ حزفی ثب ّن استفبدُ ًوبییذ.اس كبرا "خَد را  تغییز دّیذ ٍ حتوبكلوِ ػجَر ّز چٌذ ٍقت  یکجبر   -

تب كبرثز دیگز  پس اس اتوبم كبر ثب كبرثزخَد رٍي  شیٌِ خزٍج كلیک ًوبییذ ٍ اس  شیٌِ ثز شت ثِ ّیچ ػٌَاى استفبدُ ًٌوبییذ-3

 ًتَاًذ اس ثزًبهِ شوب استفبدُ ًوبیذ.

 داًشجَ ٍجَد دارد استفبدُ ًکٌیذ.ّز ش جْت  اًجبم كبر ّب اس سیستوْبیی كِ اهکبى استفبدُ  -4

 ّز ش قجل اس خزٍج اس سیستن آى را تزک ًکٌیذ. -5

 ّز ش در حضَر داًشجَ كذ كبرثزي را ثجت ًکٌیذ ٍ آى را ثب صذاي ثلٌذ تکزارًٌوبییذ. - 6

 

 (باشیذ  هوفق)
 


