بسمه تعالی

راهنمای استفاده دانشجويان از برنامه

تحت وب سامانه مديريت آموزش

(سما)

داَشگاِ عهٕو پسشكي ٔ خذيات هبذاشتی
درياَی اراک

مديريت امور آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه
واحد خدمات ماشينی

 -1طریقّ اتصال  :داَؼجٕیاٌ حمرتو جٓت ٔرٔد
تّ طاياَّ حتت ٔب يذیزیت آيٕسػی السو اطت
اتتددذا اس عزیددق آدرص  www.arakmu.ac.irتددّ
طایت داَؼگاِ ٔارد ػذِ طپض اس عزیق نیُک
ٔرٔد داَؼددجٕیاٌ داَؼددگاِ ٔارد صدد ّ
اصهی خذيات حتت ٔب تّ ػكم سیز خٕاْیذػذ.

در ا یٍ ص ّ مشارِ د اَ ؼجٕیی خٕد را تّ
ػُٕاٌ كذکارتزي ٔ طپض مشارِ ػُاطُايّ خٕد
را تّ ػُٕاٌ کهًّ ػثٕر ٔارد کُیذٔ گشیُّ
ٔرٔد تّ طیظتى را کهیک مناییذ.
َك تّ ي ٓى ْ :یچ گاِ کذ کارتزي ٔ ر يش
ػثٕر خٕد را ًَُ saveاییذ.
 - 2پض اس ٔرٔد ،مشا تّ ػُٕاٌ یک کدارتز
يؼترب تّ ص ّ سیز ٔارد يیؼٕیذ .

در ا یٍ ص ّ داَ ؼجٕ تا یذ مشارِ داَ ؼجٕیی
َ ،او ٔ َاو خإَادگی خٕد را تزر طی ٔدر
صٕرت ي ؼاْذِ ْز گٕ َّ ي غایزت ،يزا تة را
تّ ٔاحذ خذيات ياػیين  1464714اعالع دْیذ.
دز را
داي آيٕسػ د سید
دّ نیُكٓد
دٕرت كد
در صد
ي ؼاْذِ من كُ یذ  ،در ق ظًت مست را طت ص ّ
اعال ػات آيٕس ػ را كه یك كزدِ ٔ اعال ػات
داَ ؼجٕی خٕد را تكً یم ٔ ث ثت منای یذ ٔ .
یا ایُ كّ در س ياٌ ي قزر ا جناو ارس ػیات
داي
دق راًُْد
دٕد را عثد
داتیذ خد
دتاد  ،اطد
اطد
ارس ػیات ا جناو دْ یذ ٔ .یك ثار اس طی ظتى
خارج ػذِ ٔ جمذدا ٔارد ص ّ كارتزي خٕد
ػٕیذ.
تا ٔرٔد جمذد تّ طی ظتى مهّ گشی ُّ ْاي
آيٕس ػ در مست را طت ص ّ ت صٕرت ػكم س یز
گزدد .كّ تا كه یك تز رٔي ْز
ف ؼال ي
گشیُّ ،نیُك ْاي يزتٕط تّ آٌ تاس خٕاْذ
ػذ.

يزحهّ أل :
درٔص ارائّ ػذِ َیًظال  :تا که یک تز رٔی
ا یٍ گشی ُّ ٔ ،ارد ص ّ يز تٕط تّ درٔص
ارائّ ػذِ تّ ػکم سیزخٕاْیذ ػذ:

درا یٍ ص ّ داَؼجٕ تا یذ کذ َ ،او درٔص ٔ
گزِٔ اَت خاتی خٕد را یاددا ػت منا یذ تا
در گاو ت ؼذی ( ص ّ اَت خاب ٔا حذ) اس آ هنا
ا طت ادِ منا یذ .مهچ ُیٍ تا که یک کزدٌ تز
دّ درص(رٔس
دٕط تد
دات يزتد
دذ درص،اعالػد
رٔی کد

 ،طاػتَ ،او ا طتاد ٔ مشارِ كالص ) تّ صٕرت
سیز منایاٌ يیؼٕد.

َكتّ يٓمى  :درٔضمي همّ ما همرِٔ  09در
ضي طتى قا م ي شاْذِ ا ضت خمتص داَ شجٕیاٌ
ييٓ ًاٌ در ضایر داَ شگآْا يي ا شُذ.
از اَتخاب درٔش ا همرِٔ  09جمذدا" خودددري
وود و
نماييوود دي ريوون ريت وودي نموون را ديم وونر سووما و ن
گندد.
يزح هّ دٔو اَت خاب ٔا حذ :در ا یٍ ص ّ
داَؼجٕ ،کذ درٔص ٔ کذ گزِٔ يزتٕعّ را كّ
قثال در يزح هّ أل یاددا ػت منٕدِ ٔارد ٔ
گشی ُّ ا ضافّ تّ نی ظت را اَت خاب منٕدِ تا
يؼخ صات درٔص اَت خاب ػذِ در فزو يٕ قت
قزار گیزد.

ج ٓت حذف درٔص اس نی ظت يٕ قت السو ا طت کّ
اتتذا يزتغ يقاتم ْز درص تیك خٕردِ ،طپض
گشیُّ حذف اس نیظت اَتخاب ػٕد.
َک تّ ي ٓى  :پض اس ٔارد کزدٌ درٔص در
نی ظت يٕ قت ٔ اعًی ُاٌ کا يم اس ص ت درٔص
اَت خاب ػذِ تا یذ هسی ُّ ث بت هنایی درٔش
را که یک تا ٔاحذْای اَتخاب ػذِ ثبت گزدد
دم
دا قاتد
دا ي مشد
دتاد راًُْد
دم اطد
ٔ در فاید
دتاد
دذ اطد
دة تایید
دزدد ٔ .يزاتد
داْذِ گد
يؼد
راًُْا اس عزیق طایت اجناو ػٕد.
داَ ؼجٕ يٕ ظف ا طت تا پا یاٌ س ياٌ اَت خاب
ٔا حذ تاییذ یّ اَت خاب ٔا حذ را اس عز یق
طایت ي ؼاْذِ منا یذ ٔ يزا تة ػذو تائ یذ
ا طتاد راُْ ًا اس عز یق داَ ؼجٕ تّ ا عالع
آيٕسع داَؼكذِ رطاَذِ ػٕد در غري ایُصٕرت
ْز گٕ َّ ا ػرتاض تّ ٔا حذْاي ث ثت ػذِ قا تم
قثٕل من تاػذ.

دذ
داب ٔاحد
داٌ اَتخد
داٌ سيد
مرهر  :1در پاید
تم
داَ ؼجٕ يٕ ظف ا طت تایيذ یّ اَت خاب ٔا حذ
خٕد را پزیُت كزدِ در َشد خٕد َگّ داػتّ
در غري ایُ صٕرت آ يٕسع پا طخ گٕي ْزگٕ َّ
يغایزت ٔ ػٕاقة احتًايل من تاػذ.
َك تّ ي ٓى ْ :يچ گاِ هذ هار ري ٔ هه ًّ
عبٕر خٕد را در اختيار دٔضتاَتاٌ یا شخص
دی گري قرار َذْ يذ .ز یرا ْرهٕ َّ خ طا در
اَتخاب درٔش ّ َاو مشا ثبت ٔ قا م پيگريي
خٕاْذ ٕد.
ترکر  : 2درصٕرت تزٔس يؼكالت اس قثیدم،
ػذو ات صال تّ طاياَّ اَت خاب ٔا حذ ٔ خ غا
در كذ كارتزي ٔ كه ًّ ػ ثٕر يی تٕاَ یذ در
طاػات اداری تدا مشدارِ ته دٍ 1464714متداص
تگريیذ تا كارػُاطاٌ ٔاحذ خذيات ياػیين مشا
را در ر فغ ي ؼكم ك ًك منای ُذ  ٔ .ا گز در
ُْ گاو اَت خاب ٔا حذ تّ ي ؼكالت اس مج هّ
تذاخم تزَا يّ ايت اَ  ،تذاخم تزَا يّ
ْ تگ  ،ػذو رػا یت پیغ َیاس ٔ طقف تؼذاد
ٔا حذ ٔ ظزف یت كالص ٔ ..يٕا جّ ػذیذ تا
داَؼكذِ سیزتظ متاص حاصم فزياییذ/.
يرحهّ ضٕو  :حرف ٔ اضافّ
ا نف – ج ٓت ا ضافّ منٕدٌ درص در يقا تم کذ
درص ٔ کددذ گددزِٔ مشددارِ درص ٔ گددزِٔ درص
اضافّ ػَٕذِ را ٔارد منٕدِ ٔ دکًّ "اضافّ
تّ نی ظت "را که یک منائ یذ  .مشا جماس تا ا خذ
 2درص ٔ حددذف  2درص در ایددٍ يزحهددّ يدد
تاػذ.
َك تّ ي ٓى :در صٕرتي هّ ق صذ دار یذ هرِٔ
خٕد را ت غيري دْ يذ هرِٔ
درش يٕرد َ ظر
اهص ت غيري هرِٔ ،
درش يٕرد َ ظر را در

يقا م درش ٔارد منای يذ ٔ ضپص ث بت ت غيريات
را در اَتٓاي نيطت ههيك منایيذ.
ب – جٓت حرف درش اس درٔص قثهی جؼثّ ( پاک
کُى ؟)را که یک منٕدِ طپض دک ًّ " حذف درص
يٕرد َظز "را كهیك مناییذ.
يرحهّ چٓارو  :حرف اضطراري
در ایٍ يرحهّ مشا جماز ّ حرف یك درش َظري
يي اشذ
در صٕرتی کّ يا یم تّ حذف ا ضغزاری درص
َ ظزی خٕد يی تا ػیذ در صٕرت َذا ػنت غی ثت
تیغ اس حذ جماس (1جهظّ ) تدا يزاجؼدّ تدّ
آ يٕسع داَ ؼکذِ  ،در س ياٌ ي قزر َ ظثت تّ
درخٕاطت خٕد اقذاو مناییذ.
هسارشات :
در در ا یٍ ق ظًت مشا ي تٕاَ یذ ٔ ضؼیت
حت صیه خٕد را تّ صٕرت کارَا يّ كا يم ،
دال ٔ در
دّ َیًظد
دذ  ،كارَايد
دّ جذید
كارَايد
صٕرت دا ػنت منزِ اي تّ صٕرت يٕ قت كارَا يّ
يٕقت يؼاْذِ مناییذ.
ترهر :3داَؼجٕیاٌ يیًٓاٌ جماس تّ اَتخاب
ٔاحددذ اس عزیددق ٔب منیثاػددُذ ٔ السو اطددت
ح ضٕرا" تّ آ يٕسع كم ٔ داَ ؼکذِ يزتٕ عّ
يزاجؼّ فزيایُذ .
تٕصيّ ْای ايُيتی :
-1حفظ ٔ حراضت از کذ کار ری ٔ ريس عبمٕر
ّ عٓذِ مشا داَشجٕي هرايی يی اشذ.

ْ -2ر چُذ ٔقت یكبار کهًّ عبٕر خٕد را
ت غيري دْ يذ ٔ حت ًا" از کاراکرت ْای عذدی ٔ
حرفی ا ْى اضتفادِ منایيذ.
-3پص از امتاو کار ا کار رخٕد رٔی هسیُّ
ّ
خرٔج که يک منای يذ ٔ از هسی ُّ ره شت
ْيچ ع ُٕاٌ ا ضتفادِ ًَُای يذ تا کار ر
دیگر َتٕاَذ از رَايّ مشا اضتفادِ منایذ.
ْ -4رهس قبم از خرٔج از ضيطتى آٌ را ترک
َکُيذ.

(يرکس خذيات ياشيُی يذیریت آيٕزشی حتصيالت
تکًيهی داَشگاِ )

