تظًّ تؼايل

راًُْای اطتفادِ اطاتیذ حمرتو اس
تزَايّ
حتت ًب سايانو يذيزيت آيٌسش (مسا)
داَشگاِ ػهٕو پششکی ٔخذيات هبذاشتی
درياَی اراک

يذیزیت ايٕر آيٕسشی ٔحتصیالت تکًیهی
داَشگاِ
ٔاحذ خذيات
ياشیُی
طزي قو ات صال  :ا طاتیذ حمرتو ج ٓت ٔرٔد تّ
طاياَّ خذيات انکرتَٔی کی يذیزیت آيٕس شی
السو اطتتتتت اتتتتتتذا اس طزیتتتتق آدرص
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 www.arakmu.ac.irتّ طایت داَشگاِ ٔارد شتذِ
طپض اس طز یق نی ُک ٔرٔد ا طاتیذ داَ شگاِ
در صتتف ّ اصتتهی ختتذيات حتتتت ٔب تتتّ شتتکم
سیزقزارخٕاْیذ گزفت.

در ایٍ صف ّ َٕع کارتزی را اطتاد اَتخاب
منٕدِ ٔ طپض کذ کارتزی ٔ که ًّ ػ ثٕر درج
کارت حمزيا َّ كّ تّ مشا حتٕ یم
شذِ در
گزدیتتذِ ٔارد مناییتتذٔ گشیُتتّ ٔرٔد تتتّ
طیظتى را کهیک کُیذ.
تذكزْ :1یچگاِ کذ کتارتزي ٔ ريتش ػثتٕر
خٕد را ًَُ saveاییذ.
پض اس ٔرٔد ،مشا تّ ػُٕاٌ یک کارتز يؼترب
تّ صف ّ سیز ٔارد يیشٕیذ .
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در صف ّ ا صهي َ :او ٔ َاو خإَادگی ٔ
َیى طال ف ؼال خٕد را تزر طی ٔدر صٕرت
ي شاْذِ ْز گٕ َّ ي غایزت ،يزا تة را تّ
خذيات يا شیُی داَ شگاِ تّ مشارِ ته فٍ
4173643اطالع دْیذ.
چُاَ چّ ق صذ دار یذ َیً ظال ف ؼال خٕد را
تاب
تا اَتخت
تهي تت
تف ّ اصت
تذ در صت
تید دْیت
تغت
َیًظال يٕرد َظز گشیُّ تغید َیًظال جاري
را كهیك مناییذ.
يزحهو اًل دريافت نیست حضٌر ً غیاب :
جٓت دریافت نیظت حضٕر ٔ غیاب در قظًت مست
را طت صف ّ (ي ُٕي ا طاتیذ) گشی ُّ ث ثت
منزات را كه یك منای یذ .ػ ُٕاٌ درٔ طي كّ مشا
تذریض يي منای یذ ت صٕرت نی ظت منا یاٌ يي
گزدد .ج ٓت دریا فت ْز كذاو اس دٔرص تز
رٔي نیظت مهاٌ درص ٔ یا در مست چپ صف ّ تز
رٔي گشیُّ دریافت نیظت حضٕر ٔ غیاب كهیك
منٕدِ ٔ آٌ را چاپ مناییذ.
تذكز ( :2تایذ ػُٕاٌ درٔطی کّ تتزای مشتا
در َ ظز گزف تّ شذِ تا ػ ُٕاٌ درٔ طی کّ مشا
تذریض يی منای یذ مه خٕاَی دا شتّ تا شذ )در
غ یز ایُ صٕرت تزای ر فغ ي غایزت تا آ يٕسع
داَشکذِ سیزتط متاص تگیزیذ.
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يزحهو دًو ثبت منزات :
جٓت ثثت منزات در قظًت مست راطت صف ّ
(يُٕي اطاتیذ) گشیُّ ثثت منزات را كهیك
مناییذ .ػُٕاٌ درٔطي كّ مشا تذریض يي
مناییذ تصٕرت نیظت منایاٌ يي گزدد .جٓت
ثثت منزِ ْزیك اس دٔرص تز رٔي نیظت مهاٌ
درص (نیست منزات) كهیك منايیذ.
4

انف -اتتذا نیظت را چک منٕدِ اس ص ت آٌ
اطًیُاٌ حاصم مناییذٔ،تٕجّ داشتّ تاشیذ
گشیُّ ثثت يٕقت در اَتٓای نیظت ٔجٕد
داشتّ تاشذ (.ایٍ گشیُّ تطٕر خٕدکار در
سياٌ يقزر ثثت منزات فؼال اطت ).
ب  -در طتٌٕ منزِ کم  ،منزِ تّ ػذد را ٔارد
منٕدِ ٔ کهیذ Enterرا تشَیذ .
پض اس ث ثت منزات در اَ تٓای نی ظت حت ًا"
گشی ُّ ث ثت يٕ قت راکه یک منای یذتا منزات
ت صٕرت يٕ قت در فای هٓای داَ شجٕیاٌ ث ثت
گزدد (.در غ یز ا یٍ صٕرت ْیچ منزِ ای ث ثت
خنٕاْذ شذ).

تذكز :3در صٕرتیكّ داَشجٕیي غیثت داشتتّ
تا شذ در طتٌٕ ٔ ضغ منزِ آ یتى غی ثت را
اَت خاب منای یذ .طتٌٕ منزِ کم تا یذ تکً یم
تا شذ تا ث ثت ا جناو پذیزد در صٕرتیكّ تّ
ْز دنی هی دان شجٌيی ًا جذ شزايط ث بت منزه
نبا شذ ق ثم اس ث ثت هنایی ،باکس ىای خانی
ق ثم اس مشارِ داَ شجٕیی را تزای تک تک
داَشجٕیاَی کّ يي خٕاْیذ منزاتشاٌ را ثثت
هنایي کُ یذ ف عال منٌده ٔ گشی ُّ ث بت هنايی
دانشجٌياٌ انتخابی را کهیک مناییذ.

5

ج -پض اس ث ثت يٕ قت منزات  ،یک پزی ُت
گزف تّ ٔ تا س ياٌ پض اس ا ػرتاض ٔ تطث یق
منتتزات قثتتم اس ثثتتت هنتتایی در َتتشد ختتٕد
َگٓذاریذ.
د -گشی ُّ ا ػرتاض تالفا صهّ پض اس ث ثت يٕ قت
فؼال يی گزدد در صٕرت داشنت اػرتاض داَشجٕ
تّ منزِ کم ا گز خبٕاْ یذ منزِ آٌ را تغی یز
دْ یذ جمذدا" در طتٌٕ منزِ کم  ،منزِ تغی یز
یاف تّ را ث ثت ٔ جمذدا" گشی ُّ ْای ث ثت
يٕقت ٔ ثثت اػرتاض را کهیک مناییذ تا پاطخ
مشا را داَشجٕ دریافت کُذ.
در صٕرتیکّ پض اس گذشت فزصتت اػترتاض(48
طتتاػت اداري) ْیچگَٕتتّ اػرتاضتتی اس طتتٕی
داَشتتجٕیاٌ اػتتالو َشتتذ ٔ .مهچُتتیٍ پتتض
اساطًی ُاٌ اس ص ت منزات گشی ُّ ث ثت هنایی
را کهیک مناییذ تا تصٕرت قطؼی ثثت گزدد .
تذکز(:4قبم اس ثبت هناايی ياب باار دي از
منزات را با نی ست ث بت يٌقتی کو اس ق بم
هتیو منٌده ايذ تطبیق دىیذ ً در صٌرت ًجٌد
ىزگٌ نو ي غايزت بو ًا حذ خذيات يا شینی
دانش اه گشارش منايیذ).
تذکزييى  :منزات پض اس ثثت هنایی غیز قاتم
تغییز يیثاشذ.
تذكز ي يى  :ج ٓت ج هٕگدي اس ْزگٕ َّ ا ختالل
در اَت خاب ٔا حذ داَ شجٕیاٌ َ ظثت تّ هنایي
كزدٌ منزات در سياٌ يقزر اقذاو فزياییذ.
ه :پض اس ث ثت هنایی تا كه یك تز رٔي چاپ
نی ظت منزِ تا َاو ٔ َاو خإَادگي نی ظت
منزات را پزیُت گزفتّ ٔ ت ؼذ اس تاییذ آٌ
تّ آيٌسش دانشکذه حتٕیم مناییذ.
تغی یز که ًو ع بٌر :در ق ظًت را طت صف ّ
تز رٔي ي ُٕ طایز كه یك منٕدِ ٔ تا اَت خاب
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گشیُّ تغییز کهًّ ػثٕر مشا يیتٕاَیذ کهًّ
ػثٕر خٕد را تغییز دْیذ
ي شاىذه ت قٌيى آيٌس شی  :تا که یک تز رٔی
گشی ُّ ت قٕیى آيٕس شی ٔ طپض ٔارد کزدٌ کذ
َیً ظال ت قٕیى آيٕس شی قا تم ي شاْذِ يی
تاشذ.
تٌصیو ىای اينیتی :
-1حفظ ً حزاست اس کذ کاربزی ً ريش عباٌر
بو عيذه مشا استاد گزايی يی باشذ.
 -2ىز چنذ ًقت يكبار کهًو عبٌر خٌد را
ت غیري دى یذ ً حت ًا" اس کاراکرت ىای عذدی ً
حزفی با ىى استفاده منايیذ.
-3پس اس امتاو کار با کاربزخٌد رًی گشينو
خزًج که یب مناي یذ ً اس گشي نو بزگ شت بو
ىیچ ع نٌاٌ ا ستفاده ننًاي یذ تا کاربز
دي ز نتٌانذ اس بزنايو مشا استفاده منايذ.
 -4ىزگش جيت اجناو کار ىا اس سیساتًيايی
اٌد دارد
اجٌ ًجا
اتفاده دانشا
ااٌ اسا
او ايکا
کا
استفاده نکنیذ.
 -5ىزگش قبم اس خزًج اس سیستى آٌ را تزک
نکنیذ.
 - 6ىزگش در حضٌر دانشجٌ کاذ کااربزی را
ثباات نکنیااذ ً آٌ را بااا صااذای بهنااذ
تکزارننًايیذ.

(يزکش خذيات ياشینی يذيزيت آيٌسشی حتصیالت
تکًیهی دانش اه )
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