راهنماي سیستم دانشجویي دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
سيستم دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد از ابتداي سال تحصيلي  1382-1383راه اندازي شد  .اين سيستم در
واقع مدخل ورود دانشجو به اطلعات فردی  ،تحصيلي و رفاهی خود مي باشد  .هم اكنون بيش از بيست هزار
دانشجو از اين سيستم استفاده مي كنند .
در اين سيستم تقريبا تمامی امکاناتی كه مورد نياز دانشجو می باشد وجود دارد و دانشجو در طول مدت تحصيل
دائما با اين سيستم سروكار دارد  .بعد از اتمام تحصيل نيز دانشجويان می توانند از اين سيستم برای ديدن كارنامه
دوران تحصيل استفاده كنند .
نحوه ورود به اين سيستم فقط با شماره دانشجويي و كلمه عبوري است كه توسط سيستم ) براي بار اول ( در اختيار
دانشجو قرارداده مي شود .دانشجو بايد مراقب باشد تا كلمه عبور وي در اختيار فرد يا افراد ديگري قرار نگيرد در غير
اينصورت كليه عواقب اين كار بعهده خود وي مي باشد  .پيشنهاد مي شود دانشجو هر چند وقت يکبار كلمه عبور
خود را عوض كند  .چنانچه دانشجو كلمه عبور خود را فراموش كرد بايد هر چه سريعتر به اداره آموزش دانشکده
خود مراجعه و نسبت به تغيير كلمه عبور خود اقدام كند .
همچنين بهتر است دانشجو در طول ترم تاييديه انتخاب واحد خود را بررسی كند و در صورت مغايرت با آنچه كه در
ابتدا ي ترم انتخاب كرده سريعا مراتب را به اداره آموزش دانشکده اطلع دهد.
همچنين دانشجو بايد ساير اطلعات مثل مشخصات فردي و تحصيلي خود را هر چند وقت يکبار چك كند و در
صورت مغايرت و يا تغيير ) مثل تغيير آدرس و يا تغيير نام خانوادگی ( مراتب را سريعا به اداره آموزش اطلع دهد.

ورود به سیستم
با مراجعه به آدرس  http://stu.um.ac.irصفحه مربوط به ورود شماره دانشجويي و كلمه عبور ظاهر می شود .
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شماره دانشجويی وكلمه عبور خود را وارد كنيد  .كلمه عبور در ابتدا معادل باركدی است كه روی كارت دانشجويی
)رسيد ثبت نام كه هنگام ثبت نام اوليه به دانشجو تحويل می شود( وجود دارد  .پس در نگهداري كارت موقت يا
دائم خود دقت كنيد.
در كنار كادر مربوط به رمز ورود تصوير صفحه كليدی به چشم مي خورد كه با كليك بر روي آن پنجره اي به شکل
صفحه كليد ظاهر مي شود ) شکل (2

حال مي توان با موس تك تك حروف كلمه عبور را تايپ كرده و با كليك بر روي كليد  Enterپنجره بسته شده و
عبارت تايپ شده در قسمت رمز عبور ظاهر مي شود  .اين عمل با عث مي شود كلمه عبور شما توسط برنامه هاي
موسوم به  Key Loggerكشف نشود  .اين برنامه ها معمول توسط هکر ها در مکان هاي عمومي مثل آزمايشگاهها و
يا كافي نت ها نصب مي شوند و قادرند هر كليدي كه توسط كاربر در شبکه فشرده شود را كشف كنند .

توجه  :هنگام تايپ كلمه عبور  ،صفحه كليد بايد انگليسی و  Caps Lockنيز خاموش باشد .
چنانچه نام كاربر و كلمه عبور را درست وارد كرده باشيد وارد صفحه اصلی برنامه كه شبيه شکل زير است خواهيد
شد ) .شکل ( 3

در قسمت بالی صفحه اطلعات كلی دانشجو به همراه منو های اصلی سيستم و اطلعاتی در مورد سال ونيم سال
جاری سيستم و تاريخ آخرين ورود به سيستم نمايش داده شده است .
با كليک برروی هر كدام از گزينه های منوی اصلی امکانات مربوط به آن منو در سمت راست صفحه نمايش داده می
شود.

شخصی

منوِی شخصی شامل امکاناتی از قبيل ثبت مشخصات لتین ،اطلعات شخصی ،ارسال پیشنهاد به کمیته
نظام پیشنهادات ،وضعیت پیشنهادها و لیست کلیه پیشنهادها می باشد.

ثبت مشخصات لتین هنگام ساخت آدرس پست الکترونيک به كار می آيد كه در قسمت خدمات توضيح داده می
شود .همچنين هنگام در يافت كارنامه بصورت انگليسی نيز كاربرد دارد .در واقع از روی نام و نام خانوادگی شما كه

بصورت انگليسی وارد می شود شناسه ای بصورت تصادفی ) دو حرف اول نام  +دو حرف اول نام خانوادگی و يک
عدد دو رقمی تصادفی ( ساخته می شود كه اين شناسه همان شناسه پست الکترونيکی و شناسه استفاده از اينترنت
)  ( TVRO,PROXYخواهد بود .
پيوند اطلعات شخصی يکی از پيوندهای مهم سيستم است .بعد از ثبت نام اوليه در اداره آموزش دانشکده و بعد از

ورود به سيستم دانشجويی اولين كاری كه دانشجو بايد انجام دهد پر كردن كليه اطلعات موجود در اين صفحه می
باشد  .بعد از پركردن اطلعات بايد آنرا تاييد كرده و سپس چاپ كرد  .سپس دانشجو نسخه پرينت شده را امضا
كرده و تحويل مسوولين ثبت نام ميدهد ) .ممکن است در سالهای آتی گرفتن پرينت و تحويل به آموزش نيازی
نباشد (لزم به ذكر است كه بعد از تاييد ديگر قادر به تغيير مشخصات نمی باشيد لذا دقت در پركردن اطلعات اين

صفحه بسيار مهم است  .مثل چنانچه نياز به خوابگاه داشته باشيد اما در قسمت وضعيت سکونت وضعيت بومی را
انتخاب كنيد سيستم امور دانشجويی شما را مجاز به دريافت خوابگاه نمی شناسد و يا اينکه در موقع گرفتن كارت
دائم دانشجويی دچار مشکل خواهيد شد.
از پیوند ارسال پیشنهاد به کمیته نظام پیشنهادات جهت ارسال هرگونه پيشنهاد در زمينه مسائل آموزشی ،

پژوهشی و  ...می توان استفاده نمود.

چنانچه دانشجو پيشنهادی به كميته ارسال نموده باشد ،می توانداز طريق پيوندوضعیت پیشنهادهاوضعيت
پيشنهاد خود را مشاهده نمايد.

ليست كليه پيشنهادها نيز از طريق پيوند مربوطه قابل مشاهده می باشد.
آموزشی
در اين قسمت با كمک پيوندهای موجود اعمالی نظير انتخاب واحد و يا حذف و اضافه  ،مشاهده كارنامه  ،تاييديه
انتخاب واحد و  ..قابل انجام است .

•دروس ارائه شده ترم :
با كليک برروی اين پيوند و انتخاب دانشکده و گروه آموزشی مربوطه فهرست دروس ارائه شده در ترم جاری به
نمايش در خواهد آمد) .شکل ( 4

اگر برروی شماره درس كليک كنيد اطلعات كاملتری در باره درس به شما نشان داده می شود مثل پيشنياز های
درس  ،مقطع ارائه درس و يا زمان تشکيل كلس مربوطه به همراه روز امتحان و اينکه برای كدام دسته از
دانشجويان ارائه شده است )زن يا مرد و روزانه يا نوبت دوم ( .دقت داشته باشيد كه موقع انتخاب يک درس )انتخاب
واحد ( كليه پيش نياز های درس كه در اينجا به صورت سلسله مراتبی نمايش داده شده اند را بايد گذارنيده باشيد
در غير اين صورت به شما پيغام خطا داده خواهد شد.
همين مشخصات )به استثنای پيش نياز ها ( با نگهداشتن موس بر روی شکل

در آخرين ستون به نمايش در

خواهد آمد.
رنگهای مختلف در اين ليست معنای خاصی دارند .رنگ قرمز بيانگر آنست كه ظرفيت كلس تکميل شده است.
يعني تعداد ثبت نام شده برابر است با ظرفيت .رنگ سفيد بدين معنی است كه كلس به حد نصاب نرسيده است و
ممکن است تشکيل نشود و يا با گروه ديگری ادغام شود .در غير اينصورت رنگ رديف رنگ قهوه ای می باشد.
ستون رزرو تعداد افرادی كه موفق به انتخاب درس نشده و آن را رزرو كرده اند نشان می دهد ) .در قسمت انتخاب
واحد بيشتر توضيح داده خواهد شد (

•گروه های درسی مجاز
اين قسمت تا حدودی مشابه قسمت قبلی است با اين تفاوت كه دروسی به نمايش در خواهند آمد كه دانشجو
مجاز به انتخاب آنهاست  .اين دروس می توانند از دو طريق به اين قسمت منتقل شوند :
الف ( اداره آموزش دانشکده آنها را برای دانشجو پيش انتخاب كند
ب ( دانشجو در پورتال دانشجويی پيش انتخاب كند و سپس استاد راهنما در پورتال خود آنها را تاييد
كند
لزم به ذكر است كه روش دوم هم اكنون در دانشگاه فردوسی عمل نمی شود و فقط روش اول قابل انجام
است.

•انتخاب واحد
اگر طبق تقويم تحصيلی در محدوده زمانی انتخاب واحد قرارداشته باشيم با كليک كردن بر روی اين پيوند
صفحه مربوط به انتخاب واحد ظاهر خواهد شد در غير اين صورت تاريخ و زمان انتخاب واحد به نمايش در
خواهد آمد.
چنانچه مشکلتی از قبيل "پرداخت نکردن شهریه " و يا "غیر فعال بودن رکورد دانشجو " و يا
"مشخص نبودن وضعیت ترم قبل " )عدم مراجعه ( وجود نداشته باشد صفحه اصلی انتخاب واحد ظاهر
خواهد شد .منظور از غير فعال بودن ركورد دانشجو اينست كه به صلحديد اداره آموزش دانشکده  ،امکان
انتخاب واحد از بعضي از دانشجويا ن در يك بازه تاريخي سلب مي شود ) مثل روز اول انتخاب واحد كليه
دانشجويان ورودي ماقبل  82امکان انتخاب واحد داشته باشند و بقيه دانشجويان غير فعال شوند ( .

صفحه انتخاب واحد به دو بخش تقسيم شده است  .بخش اول ليست دروس پيشنهادي را نمايش مي دهد.
منظور از دروس پيشنهادي آندسته از دروس مي باشندكه توسط اداره آموزش براي دانشجو پيش انتخاب شده
اند.
بخش دوم شامل دروس انتخابي دانشجو مي باشد.
دانشجو می تواند از ليست دروس پيشنهادی درس موردنظر خود را انتخاب و گروه مربوطه را وارد كرده و با
فشردن كليد اعمال آنرا به ليست دروس انتخابی خود بيفزايد .چنانچه ظرفيت كلس پر باشد و يا محدوديت
جنسيت برای درس در نظر گرفته شده باشد و يا اينکه سقف مجاز تعداد واحد رعايت نشود درس مورد نظر با
رنگ قرمز بهمراه پيغام مناسب به قسمت دروس انتخابی اضافه خواهد شد  .اين به معنی انتخاب آن درس
نيست چرا كه اگر يک بار ديگر كليد اعمال را فشار دهيد درس مورد نظر از اين قسمت حذف خواهد شد.
در صورت پر بودن ظرفيت كلس ،دانشجو پيغامی جهت رزرو درس مشاهده می نمايد و درصورت تمايل می
تواند درس را برای خود رزرو نمايد .تعداد دروسی كه قابل رزرو كردن می باشد توسط مديريت امور آموزشی
دانشگاه تعريف می گردد .اين عمل فقط در زمان انتخاب واحد قابل انجام است.
چنانچ ه ظرفي ت كلس توس ط اداره آموزش افزاي ش ياب د ي ا افرادی درس را حذف نماين د آن درس برای
دانشجويان رزروی به ترتيب نوبت انتخاب خواهد شد.
برای حذف درسی كه قبل انتخاب شده می توان با انتخاب مربع كوچکی كه در ستون حذف قرار دارد آنرا
حذف كرد.
توجه  :دروسی كه قبل توسط اداره آموزش برای دانشجو انتخاب شده اند در صورت حذف به قسمت بال
منتقل نمی شوند و فقط مربع كوچکی در ستون بازيابی ظاهر می شود تا در صورت نياز دوباره باز يابی شوند و
در ليست دروس انتخابی قرار گيرند .
در نهايت دروسی به عنوان دروس انتخاب شده دانشجو در نظر گرفته خواهند شد كه در ستون وضعيت
عبارات "انتخاب" و يا "بازیابی" نوشته شده باشد.به شکل هاي زير دقت كنيد.
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دانشجويان بايد به اين نکته توجه كنند كه علوه بر انتخاب واحدی كه از اين طريق قابل انجام است كارمندان
اداره آموزش نيز در بازه زمانی انتخاب واحد حضوری می توانند برای دانشجويان انتخاب واحد كنند  .لذا اگر
دانشجويی به هر دليل موفق به انتخاب واحد نشد می تواند به اداره آموزش دانشکده خود جهت انتخاب واحد
مراجعه كند .
در مواردی مثل انتخاب واحد دروسی كه پيشنياز آن گذرانده نشده است و يا انتخاب واحد دانشجويانی كه
مشکل سنوات يا مشکلت آموزشی از اين قبيل دارند بايد به اداره آموزش مراجعه شود.
تذكر  :در مورد دانشجويانی كه مشکل سنوات يا ساير مشکلت آموزشی دارند چنانچه مديريت امور آموزشی با
ادامه تحصيل آنها موافقت كرده باشد و سپس اداره آموزش نامه مورد نظر را در قسمت انتخاب واحد ويژه ثبت
كرده باشد  ،دانشجو می تواند از طريق پورتال دانشجويی و بصورت اينترنتی انتخاب واحد خود را انجام دهد.

•حذف و اضافه
حذف و اضافه نيز مانند انتخاب واحد و طبق تقويم تحصيلي انجام مي شود .بدين ترتيب كه دانشجو از روي
دروس پيشنهادي مي تواند دروسي را انتخاب كند و يا از دروس انتخاب شده مي تواند تعدادی را حذف كند.
البته در حذف و اضافه محدوديت در تعداد دروسي كه مي توان حذف و يا اضافه نمود وجود دارد كه اين تعداد
معمول دو درس براي حذف و دو درس براي اضافه كردن مي باشد .در اينجا ذكر يك نکته ضروري است كه قبل

از انجام هر گونه عملي بايد دقت لزم را مبذول داريد چرا كه سيستم بين حذف آزمايشي و يا حذف واقعي
تفاوتي قائل نمي شود به عبارت ديگر نبايد درسي را از روي تفنن حذف و يا اضافه كنيد چرا كه هر مورد حذف
يا اضافه يك مورد از موارد تعداد حذف يا اضافه را كم مي كند.
در زمان حذف و اضافه تغيير گروه درسی تاثيری در تعداد دروس حذف يا اضافه شده نخواهد داشت .يعنی اگر
فقط كلس ) گروه ( خود را بخواهيد عوض كنيد از سهميه حذف يا اضافه كاسته نمی شود.

•برنامه کلسي
بعد از انتخاب واحد و در صورتي كه زمان برگزاري كلس ها توسط اداره آموزش بدرستي تعريف شده باشد
برنامه كلسي ترم جاري دانشجو قابل مشاهده مي باشد )شکل (7

دروسی كه هفته در ميان تشکيل می شوند با رنگ قهوه ای نمايش داده می شود.

•برنامه امتحانی
بعد از انتخاب واحد و در صورتي كه زمان برگزاري امتحانات توسط اداره آموزش بدرستي تعريف شده باشد
برنامه امتحانی ترم جاري دانشجو قابل مشاهده مي باشد .اين برنامه شامل روز ،ساعت ،تاريخ و مکان امتحان
می باشد) .شکل (8

•اطلعیه نمرات ترم
در اين قسمت دانشجو مي تواند به محض اعلم نمرات توسط استاد آنها را مشاهده كند  .اين نمرات  ،نمرات
درج شده در ليست نمره استاد مي باشند و وقتی به كارنامه منتقل می شوند كه وضعيت آنها "تاييد مديريت
امور آموزشی" و يا " امضاء ديجيتال " باشد.با كليك بر روي دكمه

در ستون شاخص نمره مي توان رتبه

دانشجو در كلس  ،و بيشترين و كمترين و ميانگين نمره كلس را مشاهده كرد.
با كليک برروی دكمه

در ستون آخر می توان تا قبل از اينکه نمره به تاييد نهايی برسد با استاد ارتباط

برقرار كرد و در خواست تجديد نظر كرد  .اساتيد در خواست دانشجويان را در پورتال خود مشاهده می كنند و
در صورت لزوم پاسخ مناسب را به دانشجو ارايه خواهند كرد  .پاسخ آنها را می توان دوباره با كليک بروی شکل
در همان ستون مشاهده كرد).شکل (9

•اطلعیه نمرات
كارنامه تحصيلی دانشجو از طريق پيوند اطلعيه نمرات قابل مشاهده می باشد) .شکل (10

در گوشه سمت چپ بالی صفحه پيوندی جهت مشاهده اطلعيه نمرات به فرم لتين موجود می
باشد) .شکل (11

در گوشه سمت راست كارنامه هر ترم پيوندی با عنوان ريز نمرات بچشم می خورد كه با كليک برروی آن می توان
جزئيات كامل نمرات را مشاهده كرد ).شکل ( 12

لزم است دانشجويان بدقت نمرات و شاخصهای مربوطه را چک كنند و در صورت اشتباه آنرا فورا به اداره
آموزش دانشکده خود اطلع دهند.
•تاییدیه
تاييديه انتخاب واحد ترم جاری خود را می توانيد با كليک بروی اين پيوند مشاهده كنيد.
برای چاپ تاييديه كافيست برروی علمت چاپگر در بالی صفحه كنار نيم سال تحصيلی كليک كنيد .شکل زير
ظاهر مي شود).شکل ( 13

در صورت امکان تاييديه را برای خود پرينت بگيريد و نزد خود نگاه داريد.
•چارت درسی
چارت درسی در واقع همان ليست دروس يک رشته می باشد كه دانشجو در طول دوران تحصيل بايد آنها را
بگذراند  .با كليک برروی اين پيوند و سپس انتخاب دانشکده مورد نظر عناوين دوره های آموزشی )رشته های
تحصيلی ( مربوط به آن دانشکده ظاهر خواهد شد .چنانچه رشته دانشجو در ليست وجود نداشته باشد بدين
معنی است كه اطلعات آن هنوز در سيستم وارد نشده است .اين ليست ها فقط جنبه اطلع دارند و به هيچ
وجه تاثيری در ساير بخشهای سيستم ندارند .
•ارزشیابی اساتید
در اين قسمت دانشجو می تواند به ارزيابی اساتيد خود بپردازد .دروسی كه دانشجو می تواند از اين طريق به
ارزشيابی اساتيد آنها اقدام كند توسط واحد نظارت و ارزيابی دانشگاه و در پايان هر ترم در دسترس قرار خواهد
گرفت  .نتايج ارزيابی كامل محرمانه خواهد بود .فقط در سيستم مشخص می شود كه كدام دانشجويان در
ارزيابی شركت كرده اند اما اينکه چه نمره ای به استاد داده اند پنهان خواهد ماند .لذا از دانشجويان در خواست
می شود به پيغامهايی كه اداره نظارت و ارزيابی در اين مورد در سيستم قرار می دهد كامل توجه كرده و حتما
در ارزيابی دروس شركت كنند در غير اينصورت ممکن است با محدوديتهايی در سيستم )مثل جلوگيری از
مشاهده نمرات و  (...مواجه شوند.
•در خواست تمدید مهمانی و در خواست انتقال دائم
اين دو امکان فقط در اختيار دانشجويان مهمان قرار دارند  .دانشجويانی كه يک ترم در دانشگاه مهمان می
شوند در صورت نياز می توانند برای يک ترم ديگر درخواست مهمان شدن داشته باشند .دانشجويانی هم كه دو
ترم در دانشگاه فردوسی مهمان بوده اند می توانند جهت انتقال دائم در خواست خود را از اين طريق در
سيستم ثبت كنند  .در صورت موافقت دانشگاه با در خواست آنان نتيجه از طريق اين دو پيوند به اطلع
دانشجو خواهد رسيد .

•چکیده پایان نامه
دانشجويانی كه مايلند چکيده پايان نامه های آنان در سيستم ثبت شود می توانند از اين طريق آن را در
سيستم وارد كنند .اين چکيده از طريق وب سايت اصلی دانشگاه قابل دسترسی برای همگان خواهد بود و
دانشجويان می توانند به آن استناد كنند.
•تقویم آموزشی
در اين قسمت می توان تقويم آموزشی نيمسال تحصيلی جاری را مشاهده نمود .تقويم آموزشی شامل بازه
زمانی انتخاب واحد ،حذف و اضافه ،حذف تکدرس ،امتحانات و  ...می باشد.

•تکالیف دروس
چنانچه استاد تکاليف و امتحانات ميان ترم برای درس خود تعريف نمايد ،دانشجو می تواند ازطريق اين امکان
آنها را مشاهده نمايد و تکاليف خود را به شکل فايل برای استاد درس ارسال نمايد.

مالی
اين قسمت بيشتر مورد استفاده دانشجويان نوبت دوم )شبانه( قرار می گيرد .البته دانشجويان دوره روزانه نيز كه در
طول تابستان درس انتخاب می كنند بايد مبلغی را به عنوان شهريه بپردازند .همچنين دانشجويان روزانه ای كه
سنوات آنها از حد مجاز بيشتر می شود لزم است شهريه پرداخت نمايند.

●

تاییدیه مالی

دانشجويان ياد شده با استفاده از پيوند تاييديه مالی می توانند صورتحساب نيمسال موردنظر خود را مشاهده نمايند.

●

کارنامه مالی

كارنامه مالی در واقع صورتحساب دانشجو در طول تحصيل می باشد و دانشجو ميبايست هميشه از آن مطلع باشد .
مخصوصا قبل از انتخاب واحد هر ترم بايد كارنامه مالی را چک كرد تا از مبلغی كه بايد به حساب دانشگاه ريخته
شود مطلع شد.
پس به دانشجويان متذكر می شويم به جای رفت آمد های مکرر به اداره آموزش جهت آگاهی از ميزان بدهی ،
كارنامه مالی خود را بررسی كنند  .چنانچه اشکالی در كارنامه مالی مشاهده می شود سريعا به اداره آموزش قسمت
حسابداری مراجعه فرمايند.
در كارنامه مالی فيش های واريزی دانشجو يا چکهايی كه دانشجو در وجه دانشگاه صادر كرده و يا وام های دريافتی
و يا تخفيف هايی كه به وی داده شده به تفکيک آورده شده است .
ذكر اين نکته ضروری است كه چک دانشجو بعد از وصول در كارنامه مالی قابل رويت خواهد بود.

●

ثبت فیش بانکی

دانشجو می تواند پس از پرداخت شهريه خود به حساب دانشگاه فيش بانکی دريافتی را از طريق اين امکان در
سيستم ثبت نمايد .

مبلغ اين فيش زمانی در كارنا مه و تاييديه مالی دانشجو درج می گردد كه به تاييد اداره آموزش رسيده باشد.

●

ویرایش فیش بانکی

در اين بخش ليست فيش های بانکی دانشجو كه در سيستم ثبت گرديده به همراه وضعيت فيش نمايش داده می
شود.فيش بانکی در صورتی قابل ويرايش است كه به تاييد اداره آموزش نرسيده باشد.

●

پرداخت های الکترونیکی

ازطريق اين امکان دانشجو می تواند افزايش اعتبار در سيستم تغذيه ونيز پرداخت شهريه را به صورت الکترونيکی
انجام دهد جهت پرداخت الکترونيکی دانشجو بايد ملت كارت داشته باشد و رمز اينترنتی آن فعال باشد.اين كارت
بايد دارای حداقل موجودی اعلم شده از سوی بانک برای پرداخت الکترونيکی به علوه مبلغی كه دانشجو می
خواهد پرداخت نمايد باشد.

●

لیست پرداخت های الکترونیکی

پرداخت های الکترونيکی انجام شده توسط دانشجو را در محدوده زمانی مشخص نمايش می دهد.

امور دانشجویی
در اين قسمت دانشجويانی كه مايل به استفاده از امکاناتی نظير تغذيه و يا خوابگاه می باشند می توانند اعمالی چون
مشاهده برنامه غذايی  ،خريد ژتون و يا ديدن صورتحساب و اعمالی از اين قبيل را انجام دهند  .در مورد امور خوابگاه
نيز در ادامه راهنمای كامل انتخاب اتاق و ساير امور خوابگاهی آورده شده است .
●

امور خوابگاه
مراحل درخواست خوابگاه ،گروه بندي و انتخاب اتاق در اين قسمت انجام مي شود.
ابتدا دانشجو درخواست خوابگاه مي دهد و سيستم سعي مي كند به صورت خودكار درخواست را تاييد
كند و گرنه درخواست به حالت در حال بررسي ذخيره مي شود.
در نهايت پس از تاييد درخواست دانشجو وارد مرحله گروه بندي مي شود و پس از گروه بندي سر گروه
در بازه مجاز براي گروه اتاق انتخاب مي نمايد.

●

وسایل تحویلي
ليست وسايل تحويل داده شده به دانشجو در اين قسمت قابل رويت است.

●

اعلم نقص وسایل اتاق
در اين قسمت دانشجو مي تواند نقص در وسايل اتاق را به اطلع مسئولين خوابگاه برساند و وضعيت را
پيگيري نمايد.

●

فرم خروج خواهران
خواهران براي خروج از خوابگاه بايد فرم خاصي را تکميل نمايند كه در اين قسمت مي توانند اين كار را
انجام دهند و مشخص كنند كه براي چه مدتي و به كجا مراجعه كرده اند كه قابل پيگيري باشد.

●

در خواست وام
مراحل درخواست وام و پيگيري وضعيت درخواست و دليل رد شدن آن و همچنين ليست همه درخواست
هايي كه تاكنون براي دانشجو ثبت شده است در اين قسمت قابل مشاهده است.

خدمات
•تغییر رمز ورود
با كليک بر روی اين پيوند فرم مخصوص تغيير رمز ورود ظاهر می شود ).شکل ( 13

ابتدا رمزعبور فعلی سپس رمز عبور جديد را وارد كنيد برای اطمينان از رمز عبوری كه وارد كرده ايد

آنرا

مجددا در قسمت "تایپ مجدد" وارد كنيد و آنگاه كليد اعمال را فشار دهيد .توجه داشته باشيد كه طول رمز

عبور بايد حداقل  6حرفی باشد .اعداد و يا تركيبی از حروف و اعداد نيز مجاز می باشد .در اين قسمت نيز
توصيه مي شود از قسمت صفحه كليد براي ورود رمز عبور استفاده كنيد  .خوب است اولين كاری كه بعد از
ورود به سيستم برای اولين بار انجام می دهيد تغيير رمز عبور باشد چرا كه اگر كارت دانشجويی شما گم شود
و يا در اختيار فرد ديگری قرار گيرد به راحتی كلمه عبور اوليه كه همان باركد كارت دانشجويی است در اختيار
ديگران قرار خواهد گرفت .
•پست الکترونیك
هر دانشجو مي تواند در صورتي كه نام و نام خانوادگي خود را بصورت لتين وارد كرده باشد براي خود يك
صندوق پستي مشابه آنچه كه در سايت  YAHOOيا  MSNوجود دارد ايجاد كند .شناسه و رمز عبوري كه در
اين قسمت ايجاد مي شود هيچ ربطي به شناسه و رمز عبور سيستم دانشجويي ندارد .شناسه بصورت اتوماتيک
از حروف اول و دوم نام و نام خانوادگی بعلوه يک عدد تصادفی دو رقمی تشکيل می شود و قابل تغيير نمی
باشد.

•تغییر رمز عبور پست الکترونیک
پس از ايجاد پست الکترونيک ،امکان تغيير رمز عبور برای دانشجو وجود دارد.
•شناسه اینترنت
برای تمامی دانشجويان در دانشگاه امکان استفاده از اينترنت وجود دارد .از طريق اين امکان دانشجو می تواند
برای خود شناسه اينترنت ايجاد كند.
•تقاضای Dial Account
دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتری و يا دانشجويان كارشناسی كه به صلحديد دانشگاه مجاز به استفاده از
اينترنت پر سرعت شناخته شوند )مثل از طريق دفتر استعداد های درخشان ( می توانند از طريق اين امکان
برای خود حساب اينترنت پرسرعت ايجاد كنند  .در صورتی دانشجو می تواند برای خود حساب اينترنت پر
سرعت ايجاد كند كه شناسه پست الکترونيک داشته باشد.
•ثبت پیشنهاد
در اين قسمت دانشجو می تواند چنانچه انتقاد يا پيشنهادی دارد با مسوول مربوطه مطرح كند  .در واقع اين
امکان يک صندوق پيشنهاد است و دانشجويان نبايد انتظار داشته باشند كه حتما به آنان جواب داده شود و
حتما سعی شود انتقاد يا پيشنهاد مربوط به هر بخش به همان بخش ارسال شود ) .شکل (14

