
  

 
 

 جامع دانشگاهی سدفراهنمای کاربری سیستمهای 
 )اداری و مالی، آموزشی ، دانشجویی ، رفاهی ، فرهنگی و پژوهشی(

 

 حوزه جامع آموزشی

 (امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها)
 گردآورندگان:

 منصوریمهندس فرزانه 

 طالبیانمریم مهندس 

 اکملیمهندس جواد 

 

 نسخه:

 0.1.0ویرایش  - امور آموزشحوزه 

 0011شرکت داده پردازان معاصر شماره ثبت  

 info@dpm.irپست الکترونیک:   www.dpm.irوب سایت:

 1013پالک  – 55و  55بین امام خمینی  –خیابان امام خمینی ره  –مشهد  –خراسان رضوی آدرس:  خط سه90593500-051تماس: 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 2

 

 فهرست

 9 ........................................................................................................................................ آموزش سامانه

 11 ....................................................................................... ها دانشکده در انیدانشجو یآموزش امور -1

 11 .............................................................................................................................. کاربر اتیعمل -1-1

 11 ........................................................................................................................... کاربر  فیتعر -1-1-1

 11 .................................................................................................................... مشخصات رییتغ  -1-1-1

 11 .......................................................................................................................ورود رمز رییتغ -3-1-1

 11 .......................................................................................................... ستمیس کاربران ستیل -1-1-1

 11 ............................................................................................................................. درس اتیعمل -1-1

 11 ............................................................................................................................... درس ثبت -1-1-1

 11 ........................................................................................................................... رسد اصالح -1-1-1

 11 ............................................................................................................................درس حذف -3-1-1

 11 ........................................................................................................................ گروه دو ادغام -1-1-1

 11 ................................................................................................................. یدرس گروه رییغت -5-1-1

 13 .............................................................................................................. یدرس شماره رییتغ -1-1-1

 11......................................................................................................................... دروس انتقال -1-1-1

 15 ...............................................................................................................نمره ستیل گزارش -8-1-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 3

 

 11 .................................................................................................... نمره ستیل تیوضع رییتغ -9-1-1

 18 ..................................................................................................... نمره ستیل یرو اتیعمل -11-1-1

 19 .......................................................................................................... یانفراد نمرات گزارش -11-1-1

 31 ...................................................................................................... استاد درخواست یبررس -11-1-1

 31 ........................................................................................................ نمره ورود مهلت رییتغ -13-1-1

 31 ................................................................................................................. شده ارائه دروس -11-1-1

 35 ................................................................................................... یدرس گروه یرو اتیعمل -15-1-1

 31 ...............................................................................................................انیدانشجو ستیل -11-1-1

 31 ..............................................................................................................................ها برنامه -11-1-1

 11 ................................................................................................................کل دروس گزارش -18-1-1

 11......................................................................................... (دروس برنامه) شده ارائه دروس -19-1-1

 13 ........................................................................................................................ ها ساختمان -11-1-1

 15 ........................................................................................................................ دانشجو تایعمل -3-1

 15 ......................................................................................................................... انتخاب شیپ -1-3-1

 11............................................................................................................. یگروه انتخاب شیپ -1-3-1

 11 ........................................................................................ یگروه واحد انتخاب شیپ حذف -3-3-1

 18 ........................................................................................................................ واحد انتخاب -1-3-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 4

 

 19............................................................................................ تیظرف شیافزا با واحد انتخاب -5-3-1

 51 ....................................................................................................... ژهیو واحد انتخاب مجوز -1-3-1

 51 ................................................................................................................ ژهیو واحد انتخاب -1-3-1

 53 .......................................................................................................................اضافه و حذف -8-3-1

 51 ......................................................................................................... یآموزش یشورا حذف -9-3-1

 51 ....................................................................................................... یآموزش مقررات حذف -11-3-1

 51 .................................................................................................................. درس تک حذف -11-3-1

 58 .............................................................................. دانشجو کی مثل یگروه واحد انتخاب -11-3-1

 59 .................................................................................................. لیتحص به اشتغال یگواه -13-3-1

 11 .............................................................................................. یآموزش درخواست یها فرم -11-3-1

 11 ........................................................... لیتحص به اشتغال یگواه صدور درخواست یبررس -15-3-1

 13 ........................................................................................................ دانشجو یهفتگ برنامه -11-3-1

 11...................................................................................................... دانشجو پرتال یها امیپ -11-3-1

 18 ............................................................................................................. دانشجو مشخصات -18-3-1

 11 ........................................................................................ (1نوع کارنامه) یلیتحص کارنامه -19-3-1

 15 ........................................................................................................................ یمال کارنامه -11-3-1

 11 ......................................................................................................... دانشجو یرو اتیعمل -11-3-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 5

 

 11 ........................................................................................................ پرونده شماره افتیدر -11-3-1

 18 ........................................................................................................... یگروه ترم هیدییتا -13-3-1

 19 ............................................................................................ یگروه صورت به ترم کارنامه -11-3-1

 81 ......................................................................................................... واحد انتخاب تخلفات -15-3-1

 81 .................................................................................................... سنوات اتمام انیدانشجو -11-3-1

 81 ............................................................................................. یمشروط انیدانشجو ستیل -11-3-1

 83 ................................................................................................... دانشجو یها نامه سوابق -18-3-1

 81 ........................................................................ خاص ترم در یمشروط انیدانشجو ستیل -19-3-1

 85 ................................................................................................................ هیبورس اطالعات -31-3-1

 85 ................................................................................ یامتحان و یکالس یهمپوشان/ تداخل -31-3-1

 81 ......................................................................................................................... نامه ارسال -31-3-1

 81 ................................................................................................................یارسال یها نامه -33-3-1

 81 ................................................................................................. حساب هیتسو فرم فیتعر -31-3-1

 88 ............................................................................. انیدانشجو حساب هیتسو فرم یبررس -35-3-1

 88 ........................................................................ حساب هیتسو یها فرم یبرا بینا فیتعر -31-3-1

 89 ..................................................................................................................... جامع امتحان -31-3-1

 91 ......................................................................................................... جامع امتحان گزارش -38-3-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 6

 

 91 ............................................................................................ (1نوع کارنامه) نمرات هیاطالع -39-3-1

 91 ......................................................................................................................... ترم هیدییتا -11-3-1

 91 ..................................................................................................... یلیتحص تیوضع خالصه -11-3-1

 91 ............................................................................................................. ترم نمرات هیاطالع -11-3-1

 91 ....................................................................................................................... نام ثبت و رشیپذ -1-1

 91 ..................................................................................................................... مشخصات دییتا -1-1-1

 93 ............................................................................................................... مدرک اخذ گزارش -1-1-1

 91...................................................................................................................................... امکانات -5-1

 91................................................................................................................یآموزش یها پست -1-5-1

 95 ................................................................................................. یجار سال مین و سال رییتغ -1-5-1

 95 ...................................................................................... ییدانشجو ستمیس ورود ررمزییتغ -3-5-1

 91 ............................................................................................................. وب مشخصات رییتغ -1-5-1

 91 ...............................................................................................دیاسات و انیدانشجو سواالت -5-5-1

 99 .......................................................................................................................... آدرس رییتغ -1-5-1

 111 .................................................................................................................................. ها گزارش -1-1

 111 ................................................................................................................ واحد انتخاب شیپ -1-1-1

 111 ................................................................................................................ ژهیو واحد انتخاب -1-1-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 7

 

 111 ................................................................................................................... درس تک حذف -3-1-1

 113 ........................................................................................................ یآموزش یشورا حذف -1-1-1

 111............................................................................................. (1 نوع کارنامه) نمرات هیاطالع -5-1-1

 115 ................................................................................................................ یجار انیدانشجو -1-1-1

 111 ..................................................................................................................راکد انیدانشجو -1-1-1

 118 ............................................................................... کتابخانه یبرا انیدانشجو xml ستیل -8-1-1

 119 ............................................................................................................... یآموزش یها گروه -9-1-1

 119 ................................................................................................... یخارج یجار انیدانشجو -11-1-1

 111 ....................................................................................................................... جامع گزارش -11-1-1

 111 .......................................................................................... خاص ترم در یجار انیدانشجو -11-1-1

 113 .................................................................................... درس کی شدگان نام ثبت گزارش -13-1-1

 111 ........................................................................................... کرده واحد انتخاب انیدانشجو -11-1-1

 111 .................................................................................. کرده واحد انتخاب راکد انیدانشجو -15-1-1

 111 ........................................................................................ نکرده واحد انتخاب انیدانشجو -11-1-1

 119 .......................................................................................... خاص ترم در ممتاز انیدانشجو -11-1-1

 111 .................................................................................... لیالتحص فارغ حال در انیدانشجو -18-1-1

 111 .......................................................................................... لیالتحص فارغ انیدانشجو آمار -19-1-1

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 8

 

 111 ....................................................................................................ها تیوضع رییتغ گزارش -11-1-1

 111 .............................................................................. دانشجو ترم یلیتحص تیوضع گزارش -11-1-1

 115 ..................................................................................................... یآموزش مقررات حذف -11-1-1

 111 ........................................................ اند کرده انتخاب را خاص درس کی که یانیدانشجو -13-1-1

 111 ........................................................................................................ دیاسات یجو و جست -11-1-1

 118 ......................................................................................................... دروس معدل گزارش -15-1-1

 119 ......................................................................................... کرده واحد انتخاب انیدانشجو -11-1-1

 131 ................................................................................ کرده واحد انتخاب راکد انیدانشجو -11-1-1

 131 ...........................................................................................(کل معدل) ممتاز انیدانشجو -18-1-1

 133 ..............................................................................................رشته هر انیدانشجو معدل -19-1-1

 131......................................................................................یآموزش یها گروه معدل گزارش -31-1-1

 135 ........................................................................خاص یلیتحص سال در ممتاز انیدانشجو -31-1-1

 131 ............................................................................................... یآموزش یها دوره گزارش -31-1-1

 

 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 9

 

 سامانه آموزش

آموزشی سدف جهت مدیریت فعالیت های مختلف آموزشی مورد نیاز دانشجویان و کارشناسان آموزشی سامانه 

سه بخش اصلی شامل امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها، طراحی شده است .در این سامانه در دانشگاه ها 

و مدیریت امکان ثبت سمت مدیریت امور آموزشی و امور مالی دانشجویان نوبت دوم وجود دارد که در این سه ق

عملیات درس و دانشجو، قوانین آموزشی، بدهکاری و بستانکاری دانشجو و همچنین انواع گزارش گیری های 

 فراهم شده است ؛ مورد نیاز 

ثبت نام دانشجو، انتخاب مانند  ی آموزشیبر پایه همین اطالعات فرایندهایی طراحی شده است که درخواستها

واحد و ... را پوشش می دهد که این روال ها در سندی جداگانه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. همچنین 

الزم به ذکر است که در این سند به شرح اولین زیرسیستم از سامانه ی آموزش، زیرسیستم امور آموزشی 

 دانشجویان در دانشکده ها خواهیم پرداخت.
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 امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها -0

قابل ذکر است این زیر سیستم معموال مربوط به مدیر امور آموزشی، مدیر گروه و کارشناسان آموزشی می باشد. 

مدیر گروه و مدیر آموزش به تمامی سه زیر سیستم آموزشی دسترسی دارند ولی کارشناس آموزشی معموال  که

 فقط به زیر سیستم امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها دسترسی دارد.

به منظور راحتی کاربر برای دسترسی به تمام امکانات موجود در این زیر سیستم، سه روش مختلف دسترسی 

 شده است: طراحی

 تمامی امکان ها در وسط صفحه به صورت دسته بندی شده همراه با آیکن وجود دارند. -الف 
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 تمامی امکان ها در سمت راست صفحه به صورت دسته بندی شده وجود دارند. -ب 

 

در کادر جستجوی سمت راست صفحه میتوان نام امکان را جستجو کرد. بعنوان مثال کلمه  -ج 

د نداده خواهرا دارد برای ما نمایش  "انتخاب"کنیم تمامی امکان هایی که کلمه  که جستجورا  "درس"

 .شد
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 عملیات کاربر -0-0

 تعریف  کاربر -0-0-0

کار تنها در صورتی  که این . توجه داشته باشیدتعریف کاربر جدید برای این زیرسیستم است این امکان به منظور

قابل انجام است که کاربر تعریف کننده به تمام امکانات زیر سیستم دسترسی داشته باشد یا به عبارتی مدیر این 

، منویی نمایش داده می شود که   زدن گزینه و بازیر سیستم باشد. پس از وارد کردن شناسه کاربر 

 .سیستم را مشخص کرد دسترسی های کاربر به منوهای مختلفمی توان  در آن
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در انتهای صفحه، تغییرات مورد نظر ذخیره  پس از انتخاب گزینه های مورد نظر با زدن گزینه 

 خواهد شد.
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 تغییر مشخصات  -1-0-0

این قسمت برای تغییر دسترسی های کاربر استفاده می شود. همانگونه که در شکل زیر مشخص است، با زدن 

کاربران زیر سیستم را مشاهده و کاربر مورد نظر را از میان لیست  یمی توان تمام گزینه 

انتخاب کرد. همچنین در صورت داشتن شناسه کاربر می توان شناسه کاربر را در کادر نشان داده شده در شکل 

 صفحه مربوط به تغییرات کاربر مورد نظر را باز کرد.زیر وارد کرد و با زدن گزینه 
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. همانطور که در شکل باال مشخص است می توان تغییرات در دسترسی های کاربر را به شکل دلخواه اعمال کرد

و پس از  برای دادن مجوز دسترسی یک منوی خاص به کاربر تنها کافیست تیک گزینه مربوط به آن را فعال

 .را ذخیره کردمورد نظر در انتهای صفحه، تغییرات  انتخاب گزینه های مورد نظر با زدن گزینه 
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 تغییر رمز ورود  -3-0-0

با استفاده از این گزینه کاربر قادر خواهد بود، رمز ورود خود به سیستم سدف را تغییر دهد. پس از ورود رمز 

  تغییر پسورد انجام خواهد شد. جدید با زدن گزینه 

 

 

 

 لیست کاربران سیستم -4-0-0 

به تفکیک واحد و زیر واحد با استفاده از این گزینه می توان لیست کاربرهای زیر سیستم امور آموزشی را 

 مشاهده نمود.
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 عملیات درس -1-0

 ثبت درس -0-1-0

در ابتدای هر ترم، کاربر آموزش باید تمامی درس هایی که برای آن ترم درنظر گرفته شده اند را ثبت کند. فرم 

 دارای قسمت های مختلفی است که در ادامه هر قسمت آن توضیح داده خواهد شد.ثبت درس 

 

 

 

شماره موجود در فرم  "مشخصات درس"همانطور که در شکل باال مشخص است، کاربر آموزش در قسمت 

که درس را درس، شماره گروه ، دانشکده مجری یعنی دانشکده ای که درس در آن ارائه می شود و  نحوه ارائه 

 وارد می کنند. ،معموال حضوری است
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، نوع همکاری استاد، درصد همکاری در صورت داشتن استاد همکار، و واحد تئوری و عملی "اساتید"در قسمت 

یک سطر دیگر به  استاد مشخص می شود. برای اضافه کردن استاد همکار می توان با استفاده از گزینه 

قابل به ذکر است که برای دانشجو  .انتخاب کرد "آموزشیار"را و نوع همکاری آن  قسمت اساتید اضافه کرد

 هنگام انتخاب واحد فقط نام استاد اصلی درس نمایش داده می شود.

 

 

 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حداقل ظرفیت به این انتخاب واحد هنگام بیشتر در  "محدودیت ها"بخش  

نفر در این درس ثبت نام کردند، آن  01کمتر از و نفر باشد  01مفهوم است که اگر حداقل ظرفیت یک درس 

دانشجویان آن درس را حذف کنند، به محض اینکه اگر در حذف و اضافه  همچنیندرس کنسل خواهد شد و 

دکار این اجازه را به دانشجو از حداقل ظرفیت کمتر شد، سیستم به صورت خوتعداد دانشجویان ثبت شده 

دهد که بتواند درس خود را حذف کند. همچنین حداکثر ظرفیت یعنی این درس بیشتر از تعداد مشخص نمی

شده، دانشجو نمی پذیرد. چنانچه درس برای دوره خاصی ارائه شده باشد، می توان در قسمت دوره گزینه مورد 

نظر را انتخاب کرد مثال دوره روزانه، نوبت دوم و غیره. در قابلیت دسترسی می توان انتخاب کرد که این درس 

فقط برای یک دانشکده، گروه و مقطع خاص نمایش داده شود. نوع محدودیت بیان می کند که دانشجو فقط 

 است.  ذف و اضافه قادر به دیدن این درسبرای انتخاب واحد و یا ح
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 label. روز امتحان با یک می توان زمان برگزاری جلسات کالس را مشخص کرد "زمان برگزاری"در قسمت 

. به ها فقط ترتیب امتحانات را مشخص می کند نه تاریخ امتحان آن درس را labelکه این  مشخص میشود

که امتحان آن ها روز  عنوان مثال امتحان این درس در روز یکم می باشد. بعدا مشخص می شود که درس هایی

زمان برگزاری و مکان برگزاری درس را  ام بهمن.62در چه تاریخی برگزار خواهند شد به طور مثال  یکم است،

می توان  با زدن کلید پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر، توانیم همین جا انتخاب کنیم.  نیز می

 اطالعات را ذخیره نمود . 
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 اصالح درس -1-1-0

 

 

 

درس مورد نظر باید شماره درس و شماره گروه آن درس را همانطور که در عکس باال مشخص است برای اصالح 

نمایش داده می شود زدن شماره درس و شماره گروه، صفحه ای همانند صفحه ثبت درس در اختیار داشت. با 

. البته مانند صفحه ثبت دروس استکه می توان تغییرات مورد نظر را در آن اعمال کرد این صفحه تقریبا ه

در جلوی گزینه حداکثر ظرفیت، تعداد  "محدودیت ها" تفاوت هایی هم وجود دارد از جمله اینکه در قسمت

گزینه ای به نام انتخاب محل   "زمان برگزاری"افراد ثبت شده برای درس مشخص است. همچنین در قسمت 

توان محل برگزاری این  درس را از لیستی که موارد آن قبال در برگزاری وجود دارد که با استفاده از آن می 

 قسمت برنامه کالس و فضاها وارد شده اند، انتخاب نمود.
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 حذف درس -3-1-0

این گزینه برای حذف دروس ثبت شده استفاده می شود. کاربر آموزش برای حذف درس نیاز به دانستن شماره 

 درس و گروه درس دارد.

 

 

 

فرم زیر نمایش داده می شود که حاوی اطالعات  پس از وارد کردن اطالعات مورد نیاز و زدن گزینه 

 ، درس مورد نظر حذف خواهد شد.درس مورد نظر می باشد. با زدن دوباره گزینه 
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 ادغام دو گروه -4-1-0

گروه دیگر خالی مانده باشد،  اگر برای درسی دو گروه داشته باشیم و به هر دلیلی یک گروه پر شده باشد و

شماره ام کند. برای این کار شماره درس مورد نظر به همراه ممکن است آموزش تصمیم بگیرد که دو گروه را ادغ

پس از زدن می کنیم. مشخص به گروه مقصد انتقال پیدا میکنند را آن دانشجویان که  یگروه مبدا یعنی گروه

یا  پیدا خواهند کردبا درسی تداخل  در صورت انتقالدانشجویان را سیستم چک می کند که  "ادغام"گزینه 

 توان همه یا بعضی از دانشجویان را انتخاب و به گروه دیگر اضافه کرد. خیر؟ سپس می

 

 

 

 تغییر گروه درسی -5-1-0

بررسی عدم تداخل دروس دانشجویان که در این امکان  تفاوتبا این  است "ادغام دو گروه"همانند امکان 

 .شودنمی
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 تغییر شماره درسی -6-1-0

 

 

 

نظر را تغییر می دهد به این معنی که تمام دانشجویان را از یک درس به یک درس  مورداین امکان شماره درس 

فقط تعدادی از دانشجویان که با توجه به حداکثر ظرفیت  ه شود که در این انتقالدیگر می برد. البته باید توج

. پس از وارد کردن شماره درس و شماره گروه در فرم زیر شونددارد، منتقل می  وجودانتقال آن ها  امکانکالس 

لیستی از دانشجویان آن درس نشان داده می شود که می توان تمام یا تعدادی از آن  و انتخاب گزینه 

تغییر شماره درس را  ها را انتخاب کرد و پس از وراد کردن شماره درس و گروه جدید و با زدن گزینه 

 انجام داد.
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 انتقال دروس -7-1-0

با استفاده از این گزینه کاربر آموزش می تواند تمامی یا بخشی از دروس را با استفاده از فیلترهای خاص نشان 

داده شده در شکل زیر انتخاب و با توجه به نیاز خود از یک سال و نیم سال مشخص به سال و نیم سال دیگر 

 کند. منتقل
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 گزارش لیست نمره -8-1-0

یکی از پیش زمینه های مورد نیاز در برگزاری امتحان، تولید لیست نمره است. لیست نمره لیستی از تمام 

یک سری اطالعات مانند نام استاد، نام و تعداد دانشجویان، شماره درس و  همراهدروس آن سال و نیم سال به 

گروه و ... است. باید توجه داشت که به ازای هر درس یک لیست نمره درست می شود. کاربر آموزش می تواند 

وان تمی "گزارش لیست نمره"ه از امکان در این لیست وضعیت دانشجو از لحاظ غیبت را مشخص کند. با استفاد

 تمام لیست های نمره مورد نظر را مشاهده کرد.
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 می توان فرم زیر را مشاهده نمود . پس از اعمال فیلتر های الزم در فرم باال، با استفاده از کلید

 

 

 

 در زیر قسمت های مختلف موجود در نتیجه گزارش لیست نمره توضیح داده شده است :

 مهلت ارسال:الف( 

مشخص می کند که استاد تا چه زمانی مهلت دارد که نمرات درس را وارد کرده، به همه این تاریخ 

اعتراض ها پاسخ دهد و سپس نمرات خود را قطعی کند. قابل ذکر است که اگر از این تاریخ بگذرد دیگر 

 استاد نمی تواند نمرات را تایید نهایی کند.

 ب( وضعیت جاری:

 یا به تایید آموزش کل رسیده یا هنوز خام است.یعنی این درس چه وضعیتی دارد؟ آ

 ج( سابقه:

 ،یک سری اطالعات از قبیل این که کدام کاربر و در چه تاریخی این لیست نمره را ایجاد کرده است

 می دهد. نشان کمترین نمره و بیشترین نمره و واریانس و .... را به کاربر آموزش

 د( چاپ:
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در گزارش چاپ یک سری اطالعات وجود دارد مانند اینکه هر دانشجو در آن درس چه نمره ای گرفته؟ 

است که از ارقام مختلف و  "بارکد"وضعیت دانشجو عادی است یا غیبت  و از همه مهم تر عدد 

 معناداری تشکیل شده است و برای تایید نهایی نمرات موجود در لیست نمره استفاده می شود.

 

 تغییر وضعیت لیست نمره -9-1-0

توان وضعیت درس را تغییر داد، مثال از تایید استاد به خام یا باالعکس. البته در  با استفاده از این گزینه می

 .، قابلیت تغیر وضعیت لیست نمره وجود داردصورتی که لیست نمره به تایید اداره کل نرسیده باشد
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 نمره عملیات روی لیست -01-1-0

با استفاده از این امکان می توان گزارش عملیاتی را که روی لیست نمره انجام شده برای تمامی دانشجویان 

 نمایش داد.
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 ات انفرادیرگزارش نم -00-1-0

کارنامه که زودتر نمرات آن ها در فارغ التحصیلی یا ... الزم است  بعضی از دانشجویان به دالیل مختلفی از جمله

لیست نمره شود.  تولید لیست نمره انفرادی استفاده می ،ثبت شود، برای این منظور از قسمت دروس ارائه شده

این است که لیست نمره برای تمام دانشجویان آن درس در تنها تفاوت انفرادی دقیقا مانند لیست نمره است و 

گزارش نمرات انفرادی برای نمایش دانشجویانی  .می باشد ولی لیست نمره انفرادی فقط برای یک دانشجو است

 که در یک ترم خاص برای آن ها نمره انفرادی درج شده است، استفاده می شود.
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 بررسی درخواست استاد -01-1-0

وقتی مهلت استاد برای تایید نهایی کردن نمرات خام دانشجویان تمام شود، استاد می تواند در پرتال پویای خود 

در این قسمت ه درخواست های فرستاده شدبر آموزش با بررسی درخواست مهلت بیشتری کند. سپس کار

پس از وارد کردن سال و نمایش درخواست های رسیده در صورت لزوم کند. برای تواند در خواست استاد را می

 .انتخاب می شود نیمسال تحصیلی گزینه 

 

 

 

 می توان لیست زیر را مشاهده نمود . پس از استفاده از کلید 
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که به ازای هر سطر قرار دارد نیز می توان وارد منوی زیر شد  که از طریق آن می  با استفاده از کلید 

 توان درخواست موجود را رد و یا تایید نمود .

 

 

 

 تغییر مهلت ورود نمره -03-1-0

است ولی با این تفاوت که در این امکان کاربر آموزش  "استادبررسی درخواست "این امکان دقیقا همانند امکان 

 می تواند مهلت اضافه ای را برای همه یا تعدادی از اساتید به صورت گروهی فعال نماید.

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 32

 

ی توان لیست زیر را مشاهده نمود. به منظور تمدید مهلت ورود نمره، تاریخ جدید را در م با زدن کلید 

 در انتهای صفحه را انتخاب می کنیم. وارد کرده و سپس گزینه  "تاریخ مهلت ورود نمره"قسمت 

 

 

 دروس ارائه شده -04-1-0

.  همچنین مشاهده نمودص را در این امکان می توان دروس ارائه شده در یک سال و نیمسال تحصیلی خا

فیلترهایی مانند شماره دروس، شماره گروه، کد استاد، نوع ارائه درس و ... برای خالصه کردن نتیجه گزارش در 

 این گزارش دیده شده است.
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 فرمی که در زیر آمده است نمایش داده می شود. با استفاده از کلید 

 

 

 

 موارد آن توضیح داده شده است: مهمتریناین فرم شامل قسمت های مختلفی است که در زیر  

 ردیف:الف ( 

 .باز خواهد شد اصالح درساگر روی ردیف کلیک کنیم صفحه 

 ثبت نام شده:ب ( 

تعداد دانشجویانی را که در این درس ثبت نام کرده اند را نشان می دهد. اگر بر روی عدد مورد نظر 

 ک کنیم، لیست دانشجویانی که این درس را انتخاب واحد کرده اند، نمایش داده می شود.کلی

 

 

 

همانطور که در فرم باال مشخص است عالوه بر نمایش لیست دانشجویان کالس در باالی صفحه 

امکاناتی دیگر از قبیل چاپ لیست ستونی برای حضور غیاب سرکالس استاد، چاپ لیست امتحان، تولید 
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ره صندلی و حذف آن، نمره انفرادی، صورتجلسه امتحان و ... وجود دارد. توجه داشته باشید که شما

 ایجاد نمره انفرادی برای دانشجویی خاص از این قسمت انجام می شود.

 کد استاد:ج ( 

 کد استاد درس را نشان می دهد که برای ویرایش استاد درس می توان از آن استفاده کرد.

 غیاب:حضور و د ( 

اضافه کردن "گزینه لیست حضور و غیاب دانشجویان درس را نشان می دهد که می توان با استفاده از 

اقدام به ایجاد جلسه جدید در تاریخ مشخص کرد، و در آن تعیین نمود کالس استاد  "جلسه جدید

این است که در آن حضور داشته اند. نکته مهم در این قسمت  تشکیل شده یا خیر و چه دانشجویانی

توسط کاربر زده شده باشد،  "حضور و غیاب توسط آموزش انجام شود"گزینه اگر در هنگام ثبت درس 

 کاربر آموزش قادر به دیدن این لیست حضور و غیاب است
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 عملیات روی گروه درسی -05-1-0

 

 

 

دهد.  انجام شده است را به ما میاین امکان گزارشی از عملیاتی که روی درس با این شماره و گروه درسی 

منظور از عملیات انجام شده روی درس این است که چه دانشجویی این درس را انتخاب و یا حذف کرده است. 

اگر کاربر آموزش کاری انجام داده باشد یوزر کاربر آموزش به عنوان عامل ثبت می شود و اگر دانشجو عمل مورد 

 انشجویی آن به عنوان عامل ثبت می شود.نظر را انجام داده باشد شماره د
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 لیست دانشجویان -06-1-0

را با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند شماره با استفاده از این امکان می توان لیستی از همه دانشجویان 

 به دست آورد. درس و گروه 

 

 

 

 خروجی این گزارش نیز قابل انجام است.نکته قابل ذکر این است که ایجاد نمره انفرادی در فرم حاصل از 
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 برنامه ها -07-1-0

 این امکان گزارشات مختلفی را در اختیار ما قرار می دهد.

 برنامه دانشجو: -

با توجه به شماره دانشجویی که وارد میکنیم، میتوانیم ببینیم در سال و نیم سال مشخص چه برنامه 

 کالسی دارد.
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 برنامه امتحانی: -

 دهد. با توجه به فیلتر روز و دانشکده و گروه و مقطع، لیست امتحانات را نمایش می

 

 

 برنامه امتحانی دانشجو: -

 مانند برنامه امتحانی است ولی فقط امتحانات یک دانشجوی خاص نمایش میدهد.

 

 برنامه درسی استاد: -

 نمایش میدهد. نام استاد را انتخاب میکنیم، و برنامه کالسی آن استاد مشخص شده را
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 برنامه هفتگی استاد: -

دقیقا همان برنامه درسی استاد است ولی با این تفاوت که برنامه درسی استاد را در قالب یک هفته 

 نمایش میدهد.

 

 

 

 

 برنامه گروه آموزشی: -

 با فیلتر گروه آموزشی، برنامه هفتگی گروه آموزشی خاصی را در قالب هفته ای نمایش میدهد.
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 برنامه کالسی روزهای هفته: -

با فیلتر یک روز خاص در هفته برنامه هفتگی را نمایش میدهد. روی نام درس که کلیک کنیم، 

 مشخصات و مکان برگزاری درس را نمایش میدهد.
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 برنامه حضور اساتید: -

 لیست حضور اساتید در سال و نیم سال مدنظر را نمایش میدهد.

 

 

 

 دروس کل گزارش -08-1-0

نمایش می دهد و لیستی از تمامی دروسی که در سیستم وجود دارد را بدون توجه به سال و نیمسال ارائه آن ها 

  اطالعات کلی درباره نام آن، تعداد واحد نظری و عملی و غیره نشان می دهد.
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 دروس ارائه شده )برنامه دروس( -09-1-0

دلخواه لیست دروس را با کالس و روز ارائه درس به صورت گرافیکی ارائه  با استفاده از تعدادی فیلترهای خاص و

 می دهد.
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 ساختمان ها -11-1-0

دهد. با توجه به  شده نمایش می یفضاها و کالس هایی که در سیستم تعریف شده است را به صورت دسته بند

 گروه ها و زیرگروه های خود قرار می گیرند.اولویت بندی که توسط کاربر آموزش تعیین می شود، کالس ها در 

 

 

 می توان زیر فضایی از مجموعه ذکر شده را طبق فرم زیر تعریف نمود. با استفاده از کلید 
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می توان روی فضای مورد نظر و طبق فرم زیر ویرایش را اعمال نمود و  همچنین با استفاده از کلید 

 نیازمندی ها و موجودی های این فضا ها را در همین فرم تعیین کرد .
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 دانشجو عملیات -3-0

 پیش انتخاب -0-3-0

منظور از پیش  در این امکان کاربر آموزش می تواند پیش انتخاب واحد برای یک دانشجوی خاص انجام دهد.

 انتخاب واحد، انتخاب لیستی از دروس است که دانشجو فقط از بین آن درس ها قادر به انتخاب است.
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 پیش انتخاب گروهی -1-3-0

با استفاده از این امکان کاربر آموزش می تواند پیش انتخاب را برای گروهی از دانشجویان به صورت همزمان 

گروهی پیش انتخاب واحد می توان از فیلترهایی چون رنج شماره دانشجویی، رنج شماره انجام دهد. برای اعمال 

 درس، دوره، مقطع و جنسیت استفاده کرد.
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 انتخاب واحد گروهیحذف پیش  -3-3-0

کاربر آموزش با استفاده از این گزینه می تواند پیش انتخاب گروهی را با استفاده از پارامترهای موجود انتخاب و 

 حذف کند.
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 انتخاب واحد -4-3-0

با استفاده از این امکان کاربر آموزش می تواند برای یک دانشجوی خاص بنابر شرایط مورد نیاز، انتخاب واحد 

انجام دهد. تفاوتی که در انتخاب واحد کاربر آموزش با دانشجویان وجود دارد این است که در هنگام انتخاب 

در صورت وجود  دانشجو رعایت پیش نیازی و هم نیازی و عدم تداخل و ... بررسی شده وواحد توسط کاربر 

 مشکل به دانشجو اجازه انتخاب درس مورد نظر داده نمی شود. ولی در هنگام انتخاب واحد توسط کاربر آموزش

ن توجه به مشکل می شود و کاربر همچنان قادر خواهد بود بدوبه کاربر اطالع داده فقط در صورت وجود مشکل 

 برای دانشجو انتخاب نماید. مورد نظر
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 انتخاب واحد با افزایش ظرفیت -5-3-0

این امکان زمانی استفاده می شود که سقف یک کالس پر شده باشد ولی بنابر صالحدید کاربر آموزش نیاز باشد 

با اعمال فیلتر براساس شماره دانشجویی یا نام و تا دانشجوی دیگری نیز به کالس اضافه شود. برای این منظور 

 مشاهده نمود.برای دانشجوی مورد نظر می توان فرم مربوطه را  نام خانوادگی و با استفاده از گزینه 

 

 

 

توان شماره دروسی که باید برای دانشجو ثبت شود را در این فرم درج نمود و در پایان با با مطابق فرم زیر می

 شود.دروس برای دانشجو انتخاب می گزینه  استفاده از
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اکثر ظرفیت را یک نفر این که ظرفیت کالس پر شده است، الزم نیست ابتدا حد وجود با الزم به ذکر است

انشجو را و دشده سپس انتخاب واحد نمود. در این امکان بصورت اتوماتیک ظرفیت را افزایش داده  افزایش داد،

 .شوددر درس مدنظر ثبت می

 

 تخاب واحد ویژهمجوز ان -6-3-0

در مواردی که دانشجو نیاز به انتخاب واحدی  داشته باشد که با قوانین معمولی آموزشی مطابق نمی باشد، از 

 ،انتخاب واحد ویژه استفاده می شود. به طور مثال دانشجوی ترم آخری که نیاز داشته باشد بیشتر از حد مجاز

انجام انتخاب واحد ویژه ابتدا نیاز به صدور مجوز انتخاب واحد ویژه می باشد که از این واحد انتخاب کند. برای 

 قسمت قابل انجام است.
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در صورت انتخاب ثبت مجوز انتخاب واحد ویژه فرم زیر نشان داده خواهد شد که پس از وارد نمودن شماره 

دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجو به طور خودکار درج گردیده و می توان تعداد واحد مورد نیاز برای 

 را انتخاب نمود. گزینه انتخاب واحد ویژه را همراه با شماره نامه و شرح آن وارد کرده و سپس 

 

 

 

استفاده  "ویژه واحد انتخاب مجوز اصالح"زش می تواند از گزینه در صورت نیاز به تغییر یک مجوز، کاربر آمو

را برای  گزینه  پس از اعمال تغییرات مورد نظر  با زدن شماره دانشجویی وارد فرم زیر شده و کرده و

 ذخیره سازی تغییرات، انتخاب کند.
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 انتخاب واحد ویژه -7-3-0

، پس از ثبت مجوز انتخاب اگر کاربر آموزش نیاز داشته باشد که برای یک دانشجو انتخاب واحد ویژه انجام دهد

 از این گزینه استفاده می کند. واحد ویژه که در قسمت قبل توضیح داده شد

 

 

 

، کاربر آموزش وارد صفحه انتخاب واحد پس از وارد کردن شماره دانشجویی و انتخاب گزینه  

 .دروس مورد نیاز را انتخاب می کنددانشجوی مورد نظر شده و 
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 حذف و اضافه -8-3-0

با استفاده از این امکان کاربر آموزش می تواند برای یک دانشجوی خاص بنابر شرایط مورد نیاز، حذف و اضافه 

دانشجو را وارد کرده و از فرم نشان داده شده دروس مورد نظر را حذف و انجام دهد. برای این منظور ابتدا شماره 

 یا بازیابی می کنیم.

 

 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 54

 

 حذف شورای آموزشی -9-3-0

ممکن است شورای آموزشی دانشگاه تصمیم بگیرد به هر دلیلی مانند اتمام سنوات، عدم رعایت پیش نیازی و 

صورت ابتدا باید مجوز این کار ثبت شده و سپس درس مورد  هم نیازی و ... درس دانشجو را حذف کند، در این

 شورای نامه اصالح"و  "آموزشی شورای نامه ثبت"از دو گزینه نظر حذف گردد. برای ثبت نامه شورای آموزشی 

 استفاده می شود. "آموزشی شورای حذف"می توان استفاده کرد. به منظور حذف درس از گزینه  "آموزشی

 

 

 

فرم زیر نشان داده خواهد شد که پس از وارد نمودن شماره  "ثبت نامه شورای آموزشی"در صورت انتخاب 

دانشجویی، نام و نام خانوادگی دانشجو به طور خودکار درج گردیده و می توان تعداد واحد مورد نیاز برای حذف 

 را انتخاب نمود. ینه شورای آموزشی را همراه با شماره نامه و شرح آن وارد کرده و سپس گز
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استفاده کرده  " آموزشی شورای نامه اصالح "زش می تواند از گزینه در صورت نیاز به تغییر یک مجوز، کاربر آمو

گزینه  با زدن شماره دانشجویی، دانشجوی مورد نظر وارد فرم زیر شده وپس از اعمال تغییرات مورد نظر  و

 را برای ذخیره سازی تغییرات، انتخاب کند. 

 

 

 

و  "آموزشی شورای حذف"پس از صدور مجوز حذف شورای آموزشی برای دانشجو می توان با استفاده از گزینه 

وارد نمودن شماره دانشجویی، دانشجوی مورد نظر، دروس الزم را با زدن تیک انتخاب و سپس با استفاده از 

 نمود.آن ها را حذف  گزینه 
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 حذف مقررات آموزشی -01-3-0

این امکان برای حذف درس هایی است که دانشجو بر خالف مقررات آموزشی آن ها را انتخاب نموده است. پس 

از وارد کردن شماره دانشجو مورد نظر وارد فرم حذف مقررات آموزشی شده، دروس مورد نظر را تیک زده، 

 آن را حذف می نماید. سپس علت حذف را مشخص کرده و با استفاده از گزینه 
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 حذف تک درس -00-3-0

این امکان به منظور حذف تنها یک درس ایجاد شده است. کاربر آموزش پس از وارد کردن شماره دانشجویی، 

درس مورد دانشجوی مورد نظر وارد فرم حذف تک درس شده و با انتخاب درس مورد نظر و زدن گزینه 

 نظر را حذف می نماید.
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 گروهی مثل یک دانشجوانتخاب واحد  -01-3-0

این امکان به طور معمول برای دانشجویان جدید الورود استفاده می شود و با کمک آن می توان انتخاب واحد 

انجام شده برای یک دانشجوی خاص را به گروهی از دانشجویان انتساب داد. برای این کار ابتدا شماره دانشجوی 

یه نسبت داده شود را وارد کرده سپس در انتهای فرم باز شده رنج مورد نظر که قرار است انتخاب واحدش به بق

دانشجویانی که مایل هستید انتخاب واحد به آن ها نسبت داده شود را با توجه به فیلترهای موجود، مشخص 

 را انتخاب می کنید. کرده و گزینه 
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 گواهی اشتغال به تحصیل -03-3-0

این امکان به منظور صدور گواهی های اشتغال به تحصیل مورد نیاز دانشجویان ایجاد گردیده است. برای این کار 

را انتخاب کرده و فرم مورد  ابتدا شماره دانشجوی مورد نظر را وارد کرده و سپس گزینه 

 نظر باز می شود.
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صادر شده مشخص است که برای چاپ هر کدام از گواهی های در فرم زیر لیست گواهی های اشتغال به تحصیل 

استفاده می شود. همچنین برای  و برای ویرایش نام سازمان گیرنده گواهی از گزینه  موجود از گزینه 

موجود در  صدور گواهی تحصیلی جدید برای دانشجو از گزینه 

 انتهای لیست استفاده می کنیم.
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 درخواست آموزشیفرم های  -04-3-0

در تنظیمات مربوط به این می توان روال یک درخواست آموزشی را تعریف کرد و  با استفاده از این قابلیت

از قبیل سال ورود دانشجویانی که می توانند این درخواست آموزشی را داشته باشند، توان فیلتر هایی قابلیت می

باید ت آن درخواست قرار داد که دانشجو درقبال دریاف میتوان برای آن درخواست مبلغیهمچنین  .قائل شد

پس از تعریف درخواست های آموزشی و فعال سازی آن، دانشجویان از پرتال پویای  . مبلغ مورد نظر را بپردازد

 خود می توانند به این درخواست دسترسی داشته باشند.
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 واست صدور گواهی اشتغال به تحصیلبررسی درخ -05-3-0

از پرتال خود درخواست گواهی  نشجواین امکان نوع جدیدی از گواهی اشتغال به تحصیل می باشد که در آن، دا

و کاربر آموزش با استفاده از این صفحه می تواند، لیست درخواست های  شتغال به تحصیل را ارسال کردها

 رسیده را بررسی و در صورت موافقت آن ها را تایید نماید.
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 برنامه هفتگی دانشجو -06-3-0

ویا نام و نام خانوادگی دانشجو  می توان برنامه هفتگی فیلتر شماره دانشجویی  استفاده از در این امکان با

  را مشاهده نمود. جودانش

 

 

می توان برنامه هفتگی دانشجو را که شامل اطالعاتی مانند نام درس، همانطور که در شکل زیر مشخص است، 

 .کردمشاهده  است، را کالس برگزاری، تعداد واحد هر درس و اولین جلسه هفته زوج یا فرد آن درس شماره 
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میتوان برنامه هفتگی ترم قبل یا ترم بعد را الزم به ذکر است با استفاده از گزینه های  

کاربر نمایش داده  مشاهده نمود. اگر در ترمی مانند ترم تابستان دانشجو واحدی نداشته باشد صفحه خالی به

 میشود.

 

 

 پیام های پرتال دانشجو -07-3-0

مطابق فرم  .پیام با ویژگی هایی خاص ارسال نمودبا استفاده از این امکان میتوان برای دانشجو یا استاد یک 

ذیل، در قسمت پیام، متن پیامی که می خواهیم نمایش داده شود را درج می نماییم. در قسمت تاریخ و ساعت 

وع مشخص می شود که این پیام از چه تاریخ و ساعتی در پرتال نمایش داده شود و در قسمت پایان نیز شر

 مشخص می شود که پیام مذکور تا چه زمانی در پرتال فرد قابل مشاهده باشد.

. نوع ام می توان رنگ دلخواه که پیام با آن رنگ نشان داده می شود را انتخاب کردبا استفاده از قسمت رنگ پی 

پیام می تواند خصوصی باشد که در این صورت فقط برای یک یا چند دانشجو ارسال شود و یا عمومی باشد که 

در بخش مکان نمایش پیام، می توان مشخص نمود که در این صورت برای همه دانشجویان ارسال می گردد. 

اگر بخواهیم فایلی به ضمیمه پیام  .اهده کنندمشیا بعد از ورود به پرتال پیام را و دانشجو یا استاد قبل از ورود 

 را همراه پیام آپلود نمود.می توان فایل مورد نظر  ارسال کنیم با استفاده از گزینه 
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در یا ویرایش نمود.  و ثبت می توان  پیام را  گزینهاستفاده از با  پس از وارد نمودن اطالعات پیام

 قابل مشاهده است.لیستی از پیام های ثبت شده  تصویر ذیل

 

 

 

. که به ازای هر ردیف جدول باال قرار دارد ، می توان اطالعات هر ردیف را ویرایش نمود گزینه با استفاده از 

و کاربران دانشجویی قرار دارد می  که در هر دو ستون کاربران سیستمی همچنین با استفاده از گزینه ی 
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پیام را به کاربران دانشجو یا کاربران سیستم انتساب داد. مطابق تصاویر زیر برای انتساب به دانشجویان توان این 

 از شماره دانشجویی و برای کاربران سیستمی از شناسه کاربر استفاده می شود.

 

 

 

 

 

استفاده     از گزینه ، بایدپیام برای گروهی از دانشجویان ارسال شود اگر بخواهیم 

با  و را انتخاب نمود مورد نظر. برای ثبت گروهی، با استفاده از فیلترهای زیر می توان گروهی از دانشجویان نمود

 می توان پیام مورد نظر را به پرتال گروه مذکور انتساب داد. استفاده از  گزینه 
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 . لیست حذف کرد توان پیام را از میگزینه استفاده از با همچنین الزم به ذکر است

می توان جست و جو نمود که بر اساس شماره دانشجویی فرد مورد گزینه با استفاده از 

می توان پیام های ارسال شده به   نظر ، چه پیام هایی برای وی ارسال شده است. با استفاده از گزینه 

 فرد جست و جو شده را مشاهده نمود .
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 دانشجومشخصات  -08-3-0

با وارد کردن شماره دانشجویی یا نام و نام خانوادگی دانشجوی مورد نظر می توان اطالعات وی را در این امکان 

 مشاهده نمود.
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. شده استدانشجو نمایش داده در این صفحه تمامی مشخصات فردی و آموزشی است مالحظه قابل همانطور که 

 از طریق لینک مذکور به دانشجو راشده جلوی قانون آموزشی منتسب لینکی قرار دارد که قانون انتساب داده 

 توضیحات بیشتر قانون آموزشی در صفحات بعدی آمده است. الزم به ذکر است میتوان مشاهده کرد.

 

 

 

روند تحصیلی یک دانشجو رخ  بعضی از اشکاالتی که در برخی اوقاتقانون آموزشی از آن جهت مهم است که 

در قسمت لینک دوره آموزشی نیز دوره آموزشی اشتباه به وی می باشد .قانون تساب به دلیل ان، دهد  می

 .توان آن را مشاهده نمود منتسب به دانشجو قرار دارد که می

 پردازیم: که در ادامه به توضیح آن میدیده می شود پنج لینک بسیار مهم در پایین صفحه 

 

 انتخاب واحد یا حذف و اضافه را ی زمانی، مثالهالیست واحدهای انتخاب شده در بازه تاییدیه ترم:  -0

از طریق آن می توان مشاهده نمود.در تصویر ذیل نمونه ای از یک صفحه ی تاییدیه ترم را می توان 

نیز می توان نسخه چاپی تاییدیه ترم را مشاهده   مشاهده نمود. همچنین با استفاده از گزینه 

با های سیستم است. Logقسمت سابقه شامل یک سری اطالعات می باشد که مربوط به نمود. 

مشاهده قابل در ستون سابقه که به ازای هر ردیف جدول تاییدیه تحصیلی  استفاده از گزینه 
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درس و غیره را برای کاربر به نمایش  انتخاب کننده IPاست، می توان یک سری اطالعات مانند

 . شتگذا
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می باشد که ممکن در هر ترم وضعیت تحصیلی دانشجو مشخص کننده  خالصه وضعیت تحصیلی: -6

یلی که بصورت با استفاده از اطالعات ستون نیم سال تحص. باشد مشروط، درحال تحصیل و ... است

 . مشاهده نمود در آن  نیم سالریزنمرات دانشجو را می توان  ،استلینک 

 

 

 

 

 

ستون تاثیر در شاخص های تحصیلی مشخص می کند که این نمره در چه قسمت هایی باید تاثیرگذار 

که به ازای هر ردیف جدول قابل  با استفاده از گزینه  باشد و در چه جاهایی نادیده گرفته شود.
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انتخاب کننده درس و غیره را برای کاربر به نمایش  IPمشاهده است ، می توان یک سری اطالعات مانند

 .شتگذا
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به واحدهای دانشجو در اختیار کاربر قرار  اطالعیه نمرات: یک کارنامه ترمی به همراه اطالعاتی راجع -3

 شود. ( نیز شناخته می0دهد. این کارنامه به نام کارنامه نوع) می

 

 

 

درخواستی دانشجو که نیاز ببه تاییدیه آموزش یا سمت های  نامه های ی ازنامه های ارسالی: لیست -4

 دیگر داشته را نمایش می دهد .

 .به نمایش می گذاردرا  دانشجو برنامه هفتگی این قابلیت برنامه هفتگی دانشجو: -5
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 (1کارنامه تحصیلی )کارنامه نوع -09-3-0

وی را بصورت ترمی و قابل چاپ نمایش می دهد. با ورود اطالعات مورد کارنامه وضعیت دانشجو و  امکاناین 

 می توان کارنامه مذکور را مشاهده نمود. نیاز و استفاده از گزینه 

 

 

 

 تحصیلی دانشجوی مورد نظر به شکل زیر خواهد بود.کارنامه 
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 مالیارنامه ک -11-3-0

در هر ترم و که شامل شهریه ثابت و متغیر دانشجو را نمایش می دهد  در ترم های مختلف کارنامه مالی دانشجو

 شود. میمیزان بستانکاری و بدهکاری آن 

 

 

می توان کارنامه مالی زیر را مشاهده  با وارد کردن اطالعات دانشجوی مورد نظر ، و فشردن کلید

 نمود .
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 عملیات روی دانشجو -10-3-0

اعمالی که خود فرد یا کاربر  با استفاده از این امکان می توانشود.  سیستمی میهای Logفقط شامل این امکان 

 .مشاهده کردرا  است انجام داده آموزش برای آن فرد
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 روندهدریافت شماره پ -11-3-0

 .مشاهده نمودنده دانشجویان فارغ التحصیل را شماره پرومی توان  این امکان با استفاده از 
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 تاییدیه ترم گروهی -13-3-0

 کاربرد دارد. در نیم سال مشخص همان تاییدیه ترم است ولی برای گروهی از دانشجویان

 

 

 

 زیر را مشاهده نمود .با ورود فیلترهای مورد نیاز برای گروه مد نظر می توان صفحه 
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 کارنامه ترم به صورت گروهی -14-3-0

یا چاپ مشاهده و بر اساس فیلترهای موجود  و به صورت گروهی رنامه ترم راکا توان میاین امکان با استفاده از 

 نمود.
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 تخلفات انتخاب واحد -15-3-0

استفاده می شود، آن زمان انتخاب واحد و یا بعد از  در که در سیستم امور آموزشییکی از قابلیت های پرکاربرد 

از سقف انتخاب واحد بیشتر ند مثال ه اتخلفاتی در انتخاب واحد داشتی که دسته دانشجویان. آن است گزارشاین 

در قالب لیست به بر اساس فیلتر هایی که می توان روی آن اعمال نمود  مجاز، عدم رعایت پیش نیازی و غیره را

 کاربر اعالم می نماید.پیشنهاد می شود که این گزارش بر اساس فیلتر های محدود شده گرفته شود .
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آمار دانشجویان براساس فرم ذیل قابل  پس از ورود اطالعات مربوط به فیلترها ، با استفاده از گزینه 

مالحظه خواهد بود که با ورود به هر یک از لینک هایی که به رنگ آبی در آمده اند ، نام افراد و خطای آنها قابل 

 مشاهده خواهد بود.

 

 

 

 دانشجویان اتمام سنوات -16-3-0

 در مواردی دهد. نمایش میدانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به پایان رسیده است را این امکان گزارشی از 

در حالی که ممکن است  و سنواتش تمام شده باشد، همچنین در مواردی همممکن است دانشجو فارغ التحصیل 

سنوات وی تمام  ،آموزشی به دانشجو نوانیق دانشجو واحدهای باقی مانده دارد، بعضا به دلیل خطا در انتساب

 هر دو گروه میباشد.. این قابلیت در بردارنده گزارش گیری از باشد شده
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 لیست دانشجویان مشروطی -17-3-0

 مچنین. هدر اختیار کاربر قرار می دهددانشجویان مشروطی را  ی ازلیست براساس فیلترهای ورودی ، این امکان

 می توان تهیه نمود.ین قسمت طریق هماز  نیز پرینت نامه مشروطی دانشجو را

 

 

 

 مشخص نمود:را ، می توان برحسب نیاز یکی از انواع موجود نوع گزارش الزم به ذکر است در فیلد 
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 سوابق نامه های دانشجو -18-3-0

 را مشاهده نمود.شجو نمجوزهای یک دالیستی از نامه ها و ثبت با استفاده از این امکان می توان 

 

 

 

 می توان گزارش زیر را مالحظه نمود. پس از مشخص کردن دانشجوی مورد نظر با استفاده از گزینه 
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 یست دانشجویان مشروطی در ترم خاصل -19-3-0

 دهد.شده اند را در اختیار ما قرار می مشخص مشروط یسال و نیم سالدر  این امکان لیستی از دانشجویانی که

این است که در این گزارش می توان فقط محدوده یک لیست دانشجویان مشروطی تنها تفاوت این امکان با 

 .سال و نیم سال خاص را مشاهده نمود

 

 

 

د بود که آمار دانشجویان براساس فرم ذیل قابل مالحظه خواه ، با استفاده از گزینه از ورود اطالعاتپس 

 با ورود به هر یک از لینک هایی که به رنگ آبی در آمده اند ، نام افراد قابل مشاهده خواهد بود.
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 اطالعات بورسیه -31-3-0

لیست دانشجویانی که در دانشگاه بورسیه شدند را  پس از مشخص کردن دانشجوی مد نظر ، در این امکان

 نمایش میدهد.

 

 

 

 پوشانی کالسی و امتحانیتداخل/ هم -30-3-0

 در این امکان می توان لیستی از دانشجویانی که دارای تداخل کالسی و یا امتحانی هستند را مشاهده نمود.
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با انتخاب گزینه برنامه امتحانی و یا برنامه درسی موجود در فرم باال، می توان برنامه مربوط به دانشجو را 

 مشاهده نمود. 

 

 نامهرسال ا -31-3-0

 استفاده از این امکان، دانشجو می تواند با دبیرخانه دانشگاه مکاتبه نماید.با 

 

 

 نامه های ارسالی -33-3-0

 دهد. را نمایش می ارسال نموده است به دبیرخانهرا که دانشجو  ییلیست نامه هااین امکان 
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 فرم تسویه حسابتعریف  -34-3-0

در این امکان فرم این قابلیت مخصوص دانشجویانی است که در حال انجام فرایند فارغ التحصیلی خود هستند. 

که وضعیت فعال و غیر  توان ایجاد نمود مقطع و گروه تحصیلی می حساب را با پارامترهای دانشکده ، تسویه

کند دانشجو برای تسویه حساب چه  یدارد. در حقیقت این امکان یک نوع گردش کار است که بیان منیز فعال 

 روالی را باید انجام دهد.

 

 

 

 می توان فرم جدیدی را که به شکل زیر می باشد ایجاد نمود.با استفاده از کلید 
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 نشجویانتسویه حساب دا بررسی فرم -35-3-0

 توان مشاهده نمود که مشخص می کند دانشجو در این امکان لیستی از فرم های تسویه حساب دانشجو را می

 اب خود را انجام داده است یا خیر.مراحل تسویه حس

 

 

 ب برای فرم های تسویه حسابتعریف نای -36-3-0

یک نائب  باید برای اینکه کارهای ارباب رجوع انجام شود ، مسئولی در محل کارش حضور نداشته باشد چنانچه

مورد نظر نائب برای مسئول  با استفاده از این امکان می توانغیاب خود انجام دهد. را در  انتخاب کند که کارها

 .تعریف کرد
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 امتحان جامع -37-3-0

فقط یک فرم و خروجی آن  کنند شود که آزمون جامع برگزار می این امکان فقط مربوط به دانشگاه هایی می

 ثبتی است.

 

 

 

 میتوان نتیجه آزمون دانشجویی که از قبل ثبت نشده است را بر اساس فرم ثبت نمود. با استفاده از گزینه 

 می توان دانشجوی خاصی را جست و جو نمود. همچنین با استفاده از گزینه 
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 گزارش امتحان جامع -38-3-0

 .ای مختلف مشاهده نمودبا استفاده از این امکان می توان نتایج امتحان جامع برگزار شده را بر اساس فیلتره

 

 

 

 (0اطالعیه نمرات )کارنامه نوع -39-3-0

 توضیح داده شد . 63-3-0در بخش 

 

 تاییدیه ترم -41-3-0

 توضیح داده شد . 63-3-0در بخش 

 

 خالصه وضعیت تحصیلی -40-3-0

 توضیح داده شد . 63-3-0در بخش 
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 اطالعیه نمرات ترم  -41-3-0

 شد .توضیح داده  63-3-0در بخش 

 

 پذیرش و ثبت نام -4-0

 تایید مشخصات -0-4-0

در این قسمت با استفاده از شماره دانشجویی و یا با فیلتر نام و نام خانوادگی و استفاده از گزینه 

 توان تمامی اطالعات شخصی و تحصیلی دانشجو را مشاهده نمود.می

 

 

 

شود و حتی میتوان نسخه چاپ شده آن را در اختیار صفحه مذکور در قالب فرم زیر به کاربر نمایش داده می 

 دانشجو قرار داد تا در صورت وجود خطا در اطالعات  درج شده، آن را به اطالع کاربر آموزش برساند.
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 گزارش اخذ مدرک -1-4-0

در  این گزارش به منظور بررسی و تطابق معدل و دانشگاه قبلی دانشجو در قسمت مشخصات با اطالعات مندرج

 مدرک ارائه شده توسط دانشجو استفاده می شود. 

 

 

 می توان فرم زیر را مشاهده نمود. با استفاده از گزینه 
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)پرونده الکترونیکی( مشخص شده است. این گزینه اطالعاتی  الزم به ذکر است در هر ردیف گزینه 

درخصوص دانشجوی مورد نظر در اختیار کاربر قرار می دهد و کاربر می تواند تایید نهایی وضعیت ثبت نام 

 الکترونیک دانشجو را بر اساس تطابق معدل و دانشگاه ثبت نماید.

 

 

 

 امکانات -5-0

 پست های آموزشی -0-5-0

این امکان برای تعریف پست های سازمانی مختلف در امور آموزش نظیر مدیر آموزش و یا مدیر فرهنگی تعریف 

پس از  الزم به ذکر است که در این قسمت نام افراد مختلف در پست های مربوطه ذخیره می گردد وشده است. 

در نامه ها و گواهی های مختلف را  نام فرد را نسبت داده شده به آن پس سازمانیسیستم صورت اتوماتیک آن 

 درج می نماید. 

می توان از  آنبرای تعریف لطفا توجه داشته باشید که اگر پست آموزشی مورد نظر در لیست وجود نداشت 

ثبت جداول/ اطالعات دامنه  ن زیر سیستم با استفاده از مسیر طریق زیر سیستم اطالعات پایه اقدام نمود. در ای

 جدید تعریف نمود.پست آموزشی می توان یک ها 
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 تغییر سال و نیم سال جاری -1-5-0

ر فقط برای کاربر مربوطه . این تغییو نیم سال جاری سیستم را عوض نمودسال امکان می توان این استفاده از با 

 ،یر دادن زیرسیستمیا تغیوبا خروج کامل از سیستم  الزم به ذکر است ن زیر سیستم انجام می شود.و در هما

 .تغییر پیدا خواهد کردآموزشی و اصلی  جاری به حالت تقویم تقویم

 

 

 

 ییتغییررمز ورود سیستم دانشجو -3-5-0

 ا وارد نمود. برای استفاده از این امکان، ابتدا باید اطالعات مربوط به دانشجوی مورد نظر ر
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می توان جهت تغییر رمز ورود سیستم دانشجو اقدام نمود. مطابق فرم زیر می توان  با استفاده از گزینه 

 به پرتال دانشجو انتساب داد. رمز جدید دانشجو را درج کرد و آن را با استفاده از گزینه 

 

 

 

 تغییر مشخصات وب -4-5-0

بدین منظور با درج . دانشجویان دسترسی پیدا کرد پرتال مشخصاتاز به یک سری  می توان امکان از طریق این

می توان اطالعات مربوط به آن دانشجو را  مشخصات دانشجوی مورد نظر و با استفاده از گزینه 

 . مشاهده نمود
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 .عال یا غیرفعال نمودان دانشجو را فگزینه پرکاربرد در این صفحه وضعیت رکورد است که میتومطابق فرم زیر 

 

 

 

 سواالت دانشجویان و اساتید -5-5-0

قابل دسترسی دانشجویی و اساتید  های پرتال است که درصورت درخواست دانشگاه برایی اتامکاناین قابلیت از 

اساتید و دانشجویان می توانند از طریق این امکان سواالت خود را مطرح کنند. الزم به ذکر است . خواهد بود

 مرجع مدیریت این امکان، واحد آموزش دانشگاه می باشد. 
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و با کلیک روی شماره ارسال شده را مشاهده کرده  سواالت از طریق این امکان می تواندکاربر آموزش 

 .دهدو پاسخ  متن کامل سوال را مشاهدهاند تو دانشجویی می

 

 

 

نباشد از لیست کشویی پایین صفحه آموزش چنانچه سوال ارسالی از طرف استاد یا دانشجو مربوط به بخش 

 توان واحد مربوطه را انتخاب و سوال را به آن واحد ارجاع داد.می
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 تغییر آدرس -6-5-0

 ی مورد نظر را درج نمود.دانشجوامکان ابتدا باید اطالعات مربوط به  این در

 

 

 

 .خواهد بودتغییر دانشجو قابل  آدرس و کدپستی مطابق فرم زیر شماره تلفن ،
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 گزارش ها -6-0

 پیش انتخاب واحد -0-6-0

 ها انتخاب شده و تعداد متقاضیان آنفیلترهای مدنظر میتوان لیستی از دروس پیش استفاده از با در این امکان 

 را مشاهده نمود.
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 انتخاب واحد ویژه -1-6-0

 با استفاده از این گزارش می توان گزارشی از دانشجویانی که انتخاب واحد ویژه داشته اند، تهیه کرد.

 

 

همچنین تعداد  خروجی گزارش به شکل زیر می باشد که شامل شماره دانشجویی، نام و تعداد واحد مجاز و

واحد انتخابی و سایر اطالعات می باشد. همانطور که مشاهده می شود با استفاده از لینک تعبیه شده در قسمت 

موجود لینک با استفاده از هم چنین یدا کرد. به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پ شماره دانشجویی می توان

 .دسترسی پیدا کردلیست دروس انتخابی ترم جاری دانشجو می توان به کل واحد انتخابی در ستون 
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 حذف تک درس -3-6-0

 

 این امکان برای گزارش گیری از تک دروسی که حذف شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

شامل اطالعات دانشجویانی است که حذف تک درس برای آن ها انجام شده مطابق فرم زیر  خروجی این گزارش

ر نتیجه ی این گزارش نیز اطالعات ستون های شماره دانشجویی و کل واحد انتخابی بصورت لینک قرار داست. 
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با استفاده از آن ها به ترتیب می توان به صفحات مشخصات دانشجو و دروس انتخابی ترم داده شده اند که 

 .جاری دسترسی پیدا کرد

 

 

 حذف شورای آموزشی -4-6-0

 لیستی از دانشجویانی که حذف شورایدر این امکان با استفاده از فیلتر های موجود و بر حسب نیاز می توان 

 .آموزشی داشته اند را مشاهده کرد
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 (0)کارنامه نوع اطالعیه نمرات  -5-6-0

 ی مورد نظر را درج نمود.دانشجودر این امکان ابتدا باید اطالعات مربوط به 

 

 

 

قابل مشاهده با تفکیک هر ترم تحصیلی  دانشجوبصورت لیست و 0کارنامه نوع با استفاده از گزینه 

 ریزنمرات دانشجومی توان به صفحه باالی هر کارنامه  لینک  خواهد بود. همچنین با استفاده از

 دسترسی پیدا کرد.
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 دانشجویان جاری -6-6-0

ان جاری سیستم را به تفکیک رشته ، لیستی از دانشجویمی توان در این گزارش با استفاده از فیلترهای موجود 

 .مقطع و غیره مشاهده کرد
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مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

افراد لیست مذکور نیز در جدول دانشجویی شماره  همچنین مطابق فرم زیر لینک .انتخابیشان مشاهده نمود

ایجاد شده است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پیدا کرد. هم 

قرار گرفته است که از طریق آن می توان کل واحد انتخابی چنین اطالعات دیگری هم بصورت لینک در ستون 

 .دسترسی پیدا کردشجو لیست دروس انتخابی ترم جاری دانبه 
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 دانشجویان راکد -7-6-0

ان راکد سیستم را به تفکیک رشته ، لیستی از دانشجویمی توان  در این گزارش با استفاده از فیلترهای موجود

بدین معنی است که اینکه کد وضعیت  اولوجود دارد، مهم دو نکته  این گزارشدر  .مقطع و غیره مشاهده کرد

اینکه  دوم نکتهی، اتمام دوره مهمانی و غیره. ، اخراجال مفقودیمثدلیل راکد بودن دانشجو چیست . به عنوان 
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 است و  معیار فارغ التحصیلی دانشجویان، انجام مراحل فارغ التحصیلی و ثبت آن توسط دانشگاه قرار داده شده

 .نه فارغ التحصیلی و اتمام واحدهای دانشجو

 

 

 

 دانشجویان برای کتابخانه xmlلیست  -8-6-0

 برای کتابخانه، در اختیار کاربر قرار می دهد. دانشجویان رااز لیست  XMLاین امکان یک فایل چاپی با پسوند 

مورد نظر  فایل د، مقطع و استفاده از گزینه نیم سال ورو پس از مشخص کردن سال ورود، بدین منظور

 دانلود میشود. براساس فیلتر های مشخص شده
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 گروه های آموزشی -9-6-0

 بیان میکند.  بر حسب دانشکده مورد نظر گروه های آموزشی دانشگاه را لیستی از

 

 

 

 دانشجویان جاری خارجی -01-6-0

همچنین الزم  را نمایش میدهد.لیستی از دانشجویان غیر ایرانی بر اساس فیلتر های موجود و بر حسب نیاز کابر 

انتخاب نشده را مد نظر قرار  فیلتر هایبدین منظور استفاده می شود که به ذکر است که گزینه 

 و گزارش گیری را براساس آن انجام دهد. دهد
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 گزارش جامع -00-6-0

همان طور که از نام این گزارش مشخص است با استفاده از انواع فیلترهای شخصی و دانشجویی که در این 

  . را در سیستم جستجو نمود ی مورد نظریژگی هاوویانی با توان دانشج میگزارش قرار داده شده است 
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دانشجویان را با فرمت دلخواه در اختیار یک ویژگی که این امکان دارد این است که میتوان خروجی از اطالعات 

 داشت، بدین منظور کافی است که نوع گزارش خروجی را انتخاب کرده و دکمه جستجو را بزنیم.
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 دانشجویان جاری در ترم خاص -01-6-0

 قابل مشاهده خواهد بود. لیستی از دانشجویان جرای در یک سال و ترم خاصدر این امکان 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش زیر قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از گزینه 
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مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

افراد لیست مذکور نیز در جدول شماره دانشجویی  همچنین مطابق فرم زیر لینک .انتخابیشان مشاهده نمود

ایجاد شده است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پیدا کرد. هم 

قرار گرفته است که از طریق آن می توان کل واحد انتخابی چنین اطالعات دیگری هم بصورت لینک در ستون 

 .ی پیدا کرددسترسلیست دروس انتخابی ترم جاری دانشجو به 

 

 

 گزارش ثبت نام شدگان یک درس -03-6-0

در این امکان براساس سال و نیم سال مورد نظر و سایر فیلتر های موجود می توان افرادی که یک درس خاص 

 را انتخاب واحد نموده اند را گزارش گیری کرد.
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 می توان گزارش مذکور را در قالب لیستی به تفکیک دانشکده یا رشته مالحظه کرد. با استفاده از گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان انتخاب واحد کرده -04-6-0

انتخاب واحد  ی که در یک سال و نیم سال خاصدانشجویان ی ازلیستاین امکان بر اساس فیلتر های موجود 

 به نمایش می گذارد. انجام داده اند را
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مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

افراد لیست مذکور نیز در جدول شماره دانشجویی  همچنین مطابق فرم زیر لینک .انتخابیشان مشاهده نمود

 دانشجو دسترسی پیدا کرد. ایجاد شده است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات
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 دانشجویان راکد انتخاب واحد کرده -05-6-0

نقص مدارک، امتناع دانشجو از رفتن به  دانشجویان به دالیل خاص مانند ممکن است وضعیت برخی در مواردی

شود اما این در عین حالی است که دانشجو انتخاب واحد خود را انجام داده است. این قابلیت  کالس و غیره راکد

الزم به ذکر است که با باز کردن هر یک از لینک . می دهدلیستی از این دانشجویان را  به کاربر امکان تهیه ی

 های جدول ذیل، می توان به مشخصات آن دسته از  دانشجویان دسترسی یافت.

 

 

 

مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

افراد لیست مذکور نیز در جدول شماره دانشجویی  همچنین مطابق فرم زیر لینک .انتخابیشان مشاهده نمود

دانشجو دسترسی پیدا کرد. هم  ایجاد شده است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات

قرار گرفته است که از طریق آن می توان کل واحد انتخابی چنین اطالعات دیگری هم بصورت لینک در ستون 

 .دسترسی پیدا کردلیست دروس انتخابی ترم جاری دانشجو به 
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 دانشجویان انتخاب واحد نکرده -06-6-0

 می باشد جاریوضعیت تحصیلی آن ها بصورت لیست دانشجویانی که  بر اساس فیلتر های موجود این امکان

نمایش میدهد. توجه شود که دانشجو به کاربر دنظر انتخاب واحد انجام نداده اند را ورولی در سال و نیم سال م

 باید یا وضعیت تحصیلی داشته باشد و یا انتخاب واحد انجام داده باشد.
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مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

 .انتخابیشان و سایر توضیحات الزم مشاهده نمود
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 دانشجویان ممتاز در ترم خاص -07-6-0

قانون آموزشی منتسب به آن ها، طبق ی که در ترم مورد نظر دانشجویانو بر اساس فیلتر های موجود، این امکان 

دهد. نکته مهم در این امکان این است که باید حداقل تعداد  معدلشان به حد ممتازی رسیده است را نمایش می

واحد باشد. یکی از کاربردهای این گزارش، اختصاص یک سری امتیازات خاص مانند تخفیف  01واحد اخذ شده 

 .می باشدشجو به دان واحد و غیره64شهریه و انتخاب 

 

 

 

 

 شود. برای کاربر نمایش داده می لیستی مانند فرم ذیل با استفاده از گزینه 
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 دانشجویان در حال فارغ التحصیل -08-6-0

دنظر کاربر، لیست دانشجویانی که واحدهای خود را گذرانده و فارغ ورفیلترهای م استفاده از دراین امکان با

 میدهد.التحصیل شده اند را نمایش 

 

 

زمانی استفاده می شود الزم به ذکر است گزینه 

دانشجویانی را که با احتساب واحدهای اخذ شده در ترم جاری، فارغ التحصیل که کاربر قصد داشته باشد لیست 
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دانشجویانی که تا ترم قبل فارغ را هم در گزارش خود مشاهده نماید.در صورتی که انتخاب نشود، فقط  میشوند

 ل شده اند را نمایش میدهد.التحصی

 

 

 

 آمار دانشجویان فارغ التحصیل -09-6-0

توجه شود که  نمایش میدهد. بر اساس فیلترهای موجود این امکان لیستی از دانشجویان فارغ التحصیل شده را

« لالتحصیفارغ-راکد»منظور از دانشجوی فارغ التحصیل دانشجویی است که وضعیت تحصیلی آن به صورت 

 باشد.می

 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 022

 

می توان فرم زیر را مشاهده نمود که با باز کردن هر کدام از لینک های جدول ،  با استفاده از گزینه 

 مشخصات دانشجویان مربوط به آن رشته و جنسیت قابل مالحظه خواهد بود.

 

 

 

مراه با تعداد واحد هرا لیستی از دانشجویان آن رشته الزم به ذکر است که با کلیک روی هر رشته، می توان 

افراد لیست مذکور نیز در جدول شماره دانشجویی  همچنین مطابق فرم زیر لینک .انتخابیشان مشاهده نمود

 ایجاد شده است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پیدا کرد.

 

 

 

 

 

 گزارش تغییر وضعیت ها -11-6-0

 . نمایش می دهدشود را  هر تغییر وضعیتی که برای دانشجو انجام میبر اساس فیلترهای موجود این امکان 
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می توان لیستی را به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان هر رشته مشاهده نمود. با  با استفاده از گزینه 

جنسیت قابل مالحظه باز کردن هر کدام از لینک های جدول ، مشخصات دانشجویان مربوط به آن رشته و 

 خواهد بود.
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 گزارش وضعیت تحصیلی ترم دانشجو -10-6-0

برای  مانند میهمانی، مرخصی و موارد مشابه تحصیلی ترم دانشجویانوضعیت های  نمایش امکان بخش در این

وجود دارد. در فرم ذیل، دو قسمت با فیلترهای مختلف دیده می شود. در قسمت باالی صفحه بازه ی دانشجو 

 داده می شود و در قسمت پایین براساس سال و نیم سال می توان گزارش را فیلتر نمود.  زمانی مورد نظر

 

 

 

 خواهد بود. سابقه تغییر وضعیتها در قالب فرم زیر قابل مشاهده  با استفاده از گزینه 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 025

 

 حذف مقررات آموزشی -11-6-0

لیست دانشجویانی که در آن بازه در این قسمت با درج فیلتر های مورد نظر و تعیین بازه تاریخی معین می توان 

مالحظه نمود. بدین منظور می توان با استفاده از گزینه زمانی تعیین شده حذف مقررات آموزشی شده اند را 

 عمل نمود.

 

 

 

افراد لیست مذکور نیز در جدول ایجاد شده است که در صورت نیاز می شماره دانشجویی  مطابق فرم زیر لینک

 توان از طریق آن به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پیدا کرد.
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 دانشجویانی که یک درس خاص را انتخاب کرده اند -13-6-0

می توان لیست دانشجویانی که این درس را در سال  نظرفیلترهای دلخواه و شماره درس مورد در این گزارش با 

 .و نیم سال تحصیلی خاص انتخاب نموده اند، مشخص نمود

 

 

 

توسط انتخاب کردن درس  اصرف بدین معنی استانتخاب درس  دو نوع است،الزم به ذکر است که وضعیت بر 

نیست. ولی وضعیت قبولی  نظر مهمدر درس مورد رد شدن دانشجو یل قبول شدن و دانشجو مورد نظر است و 

بنابر این است و در آن درس قبول شدن و نمره آوردن دانشجو گزارش مالک درس به این معنی است که 

 .داده نمی شوددر لیست نمایش  نگذرانیده اند ی که درس را دانشجویان
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نمره گرفته شده در آن درس را در لیست مشاهده شده اگر روی تعداد دانشجو کلیک شود، لیست دانشجویان و 

 نمایش خواهد داد.

 

 

 جست و جوی اساتید -14-6-0

کد منحصر به فردی که برای هر  یا با استفاده از در این قسمت با درج نام و نام خانوادگی استاد مورد نظر و

 . استاد مورد نظر را جست و جو نمود استاد در نظر گرفته شده است، می توان
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 گزارش معدل دروس -15-6-0

نکته مهم در با استفاده از این امکان معدل کل دانشجویان را بر اساس فیلترهای مورد نظر می توان نمایش داد. 

همه دانشجویان که دارای وضعیت  است. اگر وضعیت نمره خاصی انتخاب شود،فیلتر وضعیت نمره  این گزارش

دانشجویانی که نمره آن ها وضعیتی متفاوت با و  خواهند شد دروس لحاظمذکور هستند، در محاسبه معدل 

 ، در محاسبه معدل دروس درنظر گرفته نمی شود.وضعیت انتخاب شده داشته باشد

 

 

 

واریانس و انحراف معیار هر درس را به صورت  می توان معدل، الزم به ذکر است با استفاده از گزینه 

 .مالحظه نمودو در نهایت معدل کل همه دروس را باهم محاسبه و  دادتفکیک شده نمایش 
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، می توان لیست دانشجویان آن درس را به همراه اطالعاتی تعداد دانشجو ستون لینک با کلیک رویهمچنین 

 .نمودضعیت نمره و معدل مالحظه چون نمره، و

 

 

 

 دانشجویان انتخاب واحد کرده -16-6-0

گزارش می توان لیست دانشجویان انتخاب واحد کرده در یک سال و نمیسال تحصیلی خاص را با استفاده از این 

 عمل نمود. . بدین منظور می توان با استفاده از گزینه به دست آورد
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که فقط لیست دانشجویانی نمایش داده شود که تعداد واحد انتخابی  احد انتخابی مشخص می کندفیلتر تعداد و

 آنها در بازه تعیین شده باشد.

 

 

 

الزم به ذکر است با استفاده از لینک های تعداد دانشجویان می توان لیست دانشجویان رشته و مقطع مربوطه را 

افراد لیست مذکور نیز در جدول ایجاد شده شماره دانشجویی  همچنین مطابق فرم زیر لینک مالحظه نمود.

است که در صورت نیاز می توان از طریق آن به صفحه مشخصات دانشجو دسترسی پیدا کرد. هم چنین 

قرار گرفته است که از طریق آن می توان به کل واحد انتخابی اطالعات دیگری هم بصورت لینک در ستون 

 .ی پیدا کرددسترسلیست دروس انتخابی ترم جاری دانشجو 
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 دانشجویان راکد انتخاب واحد کرده -17-6-0

این امکان گزارشی از دانشجویانی که انتخاب واحد انجام داده اند ولی به دالیلی راکد هستند را در اختیار کاربر 

قرار می دهد. راکد شدن دانشجو می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال انصراف از تحصیل، 

 مرخصی و سایر موارد. 

 

 

 

می توان گزارش مذکور را مطابق فرم زیر  بدین منظور پس از درج فیلترهای مورد نظر با استفاده از گزینه 

 مالحظه نمود.

 

 

 

. 
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 دانشجویان ممتاز )معدل کل( -18-6-0

 دهد.کاربر قرار میاین امکان لیست دانشجویان ممتاز همراه با اطالعاتی مانند معدل و غیره را در اختیار 

 

 

 

 لیستی مطابق فرم زیر نمایش داده خواهد شد. با درج فیلترها و استفاده از گزینه 
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اگر روی شماره دانشجویی که به صورت لینک قرار داده شده است کلیک شود به فرم مشخصات دانشجو ارجاع 

 شود.داده می

 

 معدل دانشجویان هر رشته -19-6-0

 برای نمایش معدل دانشجویان هر رشته استفاده می شود.این گزارش 

 

 

معدل دانشجویان آن را برای هر رشته به تفکیک مقطع و سال تحصیلی که  ی استلیست خروجی این گزارش

 دهد.نمایش می
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 کند تا مقایسه ای بین ورودی های سال های مختلف انجاماین قسمت، امکان مقایسه را برای کاربر فراهم می

 دهد و سطح نمرات و عملکرد دانشجویان را در آن رشته بسنجد.

 

 گزارش معدل گروه های آموزشی -31-6-0

 ی محتلف آموزشی را بر اساس دانشکده و مقطع نمایش می دهد.گروه ها معدلاین امکان، 

 

 

 در این قسمت دو نوع نمایش وجود دارد:

دهد و یا بر اساس سال تحصیلی فیلتر کرده و نمایش می یا بر اساس ورودی دانشجویان گزارش را تفکیک کرده

 نماید. و گزارش را اعالم می

 

 اگر روی نام گروه آموزشی کلیک شود معدل ها را بر اساس ورودی دانشجویان نمایش خواهد داد.
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ر و با اکنون اگر روی گروه آموزشی کلیک شود، آمار معدل دانشجویان را براساس سال ورودی به صورتی دیگ

 دهد.جزئیاتی بیشتر نمایش می

 

 

 

 دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی خاص -30-6-0

 دهد. خاصی را نمایش میتحصیلی این امکان، گزارش معدل دانشجویان در سال 
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 .که شرایط انتخاب شده را دارا هستنداست لیست دانشجویانی خروجی این گزارش شامل 

 

 

 

 دوره های آموزشیگزارش  -31-6-0

اطالعاتی کلی درباره دوره آموزشی مورد نظر را  با انتخاب دانشکده، مقطع، گروه و استفاده از گزینه

 دهد.دراختیار کاربر قرار می

 

 

 

 مطابق فرم زیر اطالعات مربوط به گزارش فوق قابل مالحظه خواهد بود. 
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شده است کلیک شود، چارت درسی، نام و نوع دروس دوره اگر روی نام دوره که به صورت لینک قرار داده 

 مذکور قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

 

 همچنین با کلیک روی کد درس، اطالعاتی راجع به آن قابل مالحظه خواهد بود.
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