نحوه انتخاب واحد از طریق اینترنت
با مراجعه به آدرس  http://puya.uob.ir/gateway/PuyaAuthenticate.phpصفحه اصلی سیستم انتخاب واحد دانشجویی
ظاهر می شود

در قسمت نام کاربری،شماره دانشجویی و در قسمت رمز عبور ،رمز خود( در صورتی که تغییر نداده باشید شماره ملی می باشد) را وارد
نمائید.
-

چنانچه پورتال شما به علت بدهی مالی مسدود است به امور مالی موسسه مراجعه نمائید.

-

چنانچه پورتال شما به علت فراموشی رمز عبور باز نمی شود به سرکارخانم جوالئی  ،اتاق کامپیوتر مراجعه نمائید.

-

چنانچه پورتال شما به علت کسری مدارک  ،معافیت تحصیلی یا پاسپورت اقامتی مسدود است  ،به اداره آموزش موسسه
مراجعه نمائید.

بعد از ورود به سیستم و ظاهر شدن صفحه اصلی پیوندهایی در سمت راست ،صفحه زیر نمایان می شود:

آموزشی

دروس ارائه شده ترم

در این قسمت با انتخاب دانشکده (حکمت رضوی) و گروه آموزشی مورد نظر دروس ارائه شده نمایش داده می شود.الزم به ذکر است برای
انتخاب دروس عمومی ،همه گروههای آموزشی و برای انتخاب دروس اختصاصی ،گروه خود را انتخاب نمائید.
آموزشی گروههای درسی مجاز چنانچه برای دانشجو توسط گروه آموزشی دروسی جهت انتخاب واحد پیشنهاد شده باشد،لیست کلیه آن
دروس به همراه گروه یا گروههای مربوطه  ،تعداد افراد ثبت نام شده ،ظرفیت ،دانشکده ارائه دهنده ،نام استاد وتعداد دانشجویان رزرو به
نمایش درخواهد آمد.

سایر مشخصات دروس مانند روز و ساعت برگزاری درس و تاریخ امتحان آن با نگهداشتن موس روی شکل

در آخرین ستون به نمایش

درخواهد آمد .این لیست به دانشجو کمک می کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود به همراه گروه مربوطه را به راحتی انتخاب
کند .رنگهای مختلف در این لیست معنای خاصی دارد .رنگ قرمز بیانگر این است که درس موردنظر پر شد است.رنگ نارنجی به معنی
این است که کالس به حدنصاب رسیده است.چنانچه کالس کمتر از حد نصاب باشد رنگ آن سفید است.
-

با کلیک روی شماره درس موارد پیش نیازی و هم نیازی درس نمایش داده می شود.

-

اگر تا پایان مهلت انتخاب واحد ظرفیت کالس تکمیل و دانشجو در حالت رزرو باشد ،به محض شروع بازه حذف واضافه،
دانشجو از حالت رزرو حذف شده ودرس به علت عدم افزایش ظرفیت برای دانشجو ،انتخاب واحد نخواهد شد.

آموزش

انتخاب واحد

چنانچه در محدوده انتخاب واحد قرار داشته باشید با کلیک کردن بر روی این پیوند صفحه مربوط به انتخاب واحد ظاهر خواهد شد در
غیر این صورت تاریخ و زمان انتخاب واحد به نمایش در خواهد آمد.

توضیح :چنانچه مشکالتی از قبیل "پرداخت نکردن شهریه" ویا "غیرفعال بودن رکورد دانشجو" و یا "راکد بودن دانشجو"وجود نداشته
باشد ،صفحه اصلی انتخاب واحد نمایان خواهد شد.
در ترم جاری دانشجو می تواند از دروس پیشنهادی گروه خود انتخاب کند .در صورتی که دانشجو درسی غیر از دروس پیشنهادی را
بخواهد انتخاب کند( یعنی مایل به انتخاب درسی باشد که در لیست دروس پیشنهادی نیست باشد) می تواند تقاضای خود را درفرم
درخواست دانشجو،نام درس را به همراه شماره درس درج نموده و به آموزش تحویل نماید تا در لیست دروس اضافه گردد.
همان طور که قبال گفته شد برای انتخاب دروس عمومی ،از منوی آموزشی دروس ارائه شده ترم را انتخاب ،وسپس در محل گروه آموزشی
 ،همه گروههای آموزشی را انتخاب نمائید ،و برای دروس اختصاصی شماره گروه خود را از محل دروس ارائه شده ترم ،گروه آموزشی خود
را انتخاب نموده و شماره گروه را در قسمت گروه انتخاب واحد درج نمائید.
دانشجو می تواند از لیست دروس پیشنهادی ،گروه مربوطه را انتخاب و با فشردن کلید اعمال آن را به لیست دروس انتخابی خود بیفزاید.
چنانچه ظرفیت درس پر شده باشد یا محدودیت جنسیت انتخابی و یا تداخل زمانی داشته باشد،یا پیش نیاز گذرانده نشده باشد ،درس
مورد نظر با رنگ قرمز به همراه پیغام مناسب به قسمت دروس انتخابی اضافه خواهد شد.اگر کلید اعمال در این قسمت را فشار دهید
درس موردنظر دوباره درقسمت باال یعنی دروس پیشنهادی قرار خواهد گرفت تا مجددا با انتخاب درست گروه به دروس انتخابی اضافه
گردد.
اگر درسی از دروس پیشنهادی به قسمت دروس انتخابی منتقل شد می توان با انتخاب مربع کوچکی که در ستون حذف قرار دارد آن را
دوباره به قسمت دروس پیشنهادی منتقل کرد .دروسی که قبال توسط اداره آموزش برای دانشجو انتخاب واحد شده اند ،در صورت حذف
به قسمت دروس پیشنهادی(باالی صفحه) منتقل نمی شوند و فقط مربع کوچکی در ستون بازیابی ظاهر می شود تا در صورت نیاز دوباره
بازیابی شوند و در لیست دروس انتخابی قرار گیرند.
در نهایت دروسی به عنوان دروس انتخاب شده دانشجو در نظر گرفته خواهند شد که در ستون وضعیت عبارت"انتخاب" ویا"بازیابی"
نوشته شده باشد.

نکته :چنانچه هیچ درسی در قسمت دروس پیشنهادی وجود نداشته باشدبه معنی این است که آموزش موسسه برای شما هیچ درسی را
ارائه نداده است و برای رفع مشکل باید به اداره آموزش مراجعه نمائید.
در مواردی در مواردی مثل انتخاب واحد دروسی که پیشنیاز آن گذرانده نشده است و یا انتخاب واحد دانشجویانی که مشکل سنوات یا
مشکالت آموزشی از این قبیل دارند باید به اداره آموزش مراجعه شود.
تذکر  :در مورد دانشجویانی که مشکل سنوات یا سایر مشکالت آموزشی دارند چنانچه مدیریت امور آموزشی با ادامه تحصیل آنھا موافقت
کرده باشد و سپس اداره آموزش نامه مورد نظر را درقسمت انتخاب واحد ویژه ثبت کرده باشد ،دانشجو می تواند از طریق پورتال
دانشجویی و بصورت اینترنتی انتخاب واحد خود را انجام دھد.
حذف و اضافه

آموزشی

حذف و اضافه نیز مانند انتخاب واحد و طبق تقویم تحصیلی انجام می شود .بدین ترتیب که دانشجو از روی دروس پیشنهادی می تواند
دروسی را انتخاب کند و یا از دروس انتخاب شده می تواند تعدادی را حذف کند.
البته در حذف و اضافه محدودیت در تعداد دروسی که می توان حذف و یا اضافه نمود وجود دارد که این تعداد معمول دو درس برای
حذف و دو درس برای اضافه کردن می باشد .در اینجا ذکر یک نکته ضروری است که قبل از انجام ھر گونه عملی باید دقت الزم را مبذول
دارید چرا که سیستم بین حذف آزمایشی و یا حذف واقعی تفاوتی قائل نمی شود به عبارت دیگر نباید درسی را ازروی تفنن حذف و یا
اضافه کنید چرا که ھر مورد حذف یا اضافه یک مورد از موارد تعداد حذف یااضافه را کم می کند.
در زمان حذف و اضافه تغییر گروه درسی تاثیری در تعداد دروس حذف یا اضافه شده نخواھد داشت .یعنی اگر فقط کد گروه خود را
بخواھید عوض کنید از سھمیه حذف یا اضافه کاسته نمیشود.
برنامه كالسی

آموزشی

بعد از انتخاب واحد ،برنامه کالسی ترم جاری دانشجو قابل مشاھده می باشد.دروسی که ھفته در میان تشکیل می شوند با رنگ نارنجی
نمایش داده می شود که زوج یا فرد بود زمان تشکیل کالس در برنامه قابل مشھاده خواھد بود.شماره کالس در برنامه نمایش داده
میشود .در صورتی که محل تشکیل کالس در برنامه کالسی دانشجو قابل مشاھده نباشد دانشجو باید با مراجعه به دروس مجاز و یا دروس
ارائه شده ترم وانتخاب شماره کد درس انتخابی که در تاییدیه ترم قابل مشاھده می باشد ،و نگه داشتن موس بر روی شکل در آخرین
ستون محل تشکیل کالس را مشاھده نماید.
توضیحات:
-

اگر در برنامه کالسی ساعت برگزاری کالس  6صبح است به منزله این است که هنوز ساعت برگزاری کالس مشخص نشده
است.

-

در صورتی که شماره کالس  0نمایش داده می شود به منزله این است که هنوز مکان برگزاری کالس مشخص نشده است.

تاییدیه آموزشی
تاییدیه انتخاب واحد ترم جاری خود را می توانید با کلیک بروی این پیوند مشاھده کنید.

