
 راهنماي سيستم دانشجويي
در اختيار ) براي بار اول(نحوه ورود به اين سيستم فقط با شماره دانشجويي و كلمه عبوري است كه توسط سايت 

دانشجو بايد مراقب باشد تا كلمه عبور وي در اختيار  فرد يا افراد ديگري قرار نگيرد .دانشجو قرار داده مي شود 

همچنين پيشنهاد مي شود دانشجو هر چند وقت .مي باشد  اوين كار بعهده خود در غير اين صورت كليه عواقب ا

بايد هرچه سريعتر به واحد  چنانچه دانشجو كلمه عبور خود را فراموش كرد.يك بار كلمه عبور خود را عوض كند 

 .دانشكده خود مراجعه و نسبت به تغيير كلمه عبور خود اقدام كند كامپيوتر

نشجو در طول ترم تأئيديه انتخاب واحد خود را بررسي كند و در صورت مغايرت با آنچه كه همچنين بهتر است دا

و در موعد مقرر يك نسخه پرينت از  .در ابتداي ترم انتخاب كرده سريعاً مراتب را به اداره آموزش اطالع دهد 

 .تاييده انتخاب واحد را به امضاي مدير گروه رسانده و به اداره آموزش تحويل دهد

همچنين دانشجو بايد ساير اطالعات مثل مشخصات فردي و تحصيلي خود را هرچند وقت يكبار چك كند و در 

به اداره آموزش اطالع  مراتب را سريعاً)نام خانوادگي نام ومثل تغيير آدرس و يا تغيير (مغايرت و يا تغيير  صورت

 .دهد

 ورود به سيستم
و با كليك كردن بر روي گزينه سيستم دانشجويي )  www.asrar.ac.ir( اينترنتي مؤسسهبا مراجعه به آدرس 

 )1شكل.(به سيستم دانشجويي ظاهر مي شود  صفحه مربوط به ورود

 
 

     صفحه كليد به چشم  شكلدر كنار كادر مربوط به رمز ورود .شماره دانشجويي و كلمه عبور خود را وارد كنيد

 )2شكل (به شكل صفحه كليد ظاهر مي شود  مي خورد كه با كليك بر روي آن پنجره اي

 
 

پنجره بسته  ENTERحال مي توان با موس تك تك حروف كلمه عبور را تايپ كرده و با كليك بر روي كلمه 

اين عمل باعث مي شود كلمه عبور شما توسط برنامه .شده و عبارت تايپ شده در قسمت رمز عبور ظاهر مي شود

اين برنامه ها معموالً توسط هكرها در مكان هاي عمومي مثل  .نشود  كشف KEY LOGGERهاي موسوم به 



آزمايشگاه ها يا كافي نت ها نصب مي شودو قادرند هر كليدي كه توسط كاربر در شبكه فشرده شود را كشف 

 .كنند

 .نيز خاموش باشد caps lockهنگام تايپ كلمه عبور ،صفحه كليد بايد انگليسي و :توجه

 .ر و كلمه عبور را درست وارد كرده باشيد وارد صفحه اصلي خواهيد شدچنانچه نام كارب

در قسمت باالي صفحه اطالعات كلي دانشجو به همراه منوهاي اصلي سيستم و اطالعاتي در مورد سال و نيمسال 

 . مي شودجاري سيستم و تاريخ آخرين ورود به سيستم نمايش داده 

 :توجه
از سيستم خارج شويد و  العات دانشجوي ديگري در قسمت باال ظاهر شد فوراًچنانچه بعد از ورود به سيستم اط

را ببنديد و سپس دوباره عمليات ورود به سيستم را انجام دهيد  internet explorerتمامي نسخه هاي نرم افزار 

 .كنيد restartرايانه خود را اگر هيچكدام ازين اعمال مشكل شما را حل نكرد .

 .منو نمايش داده مي شود پايينهر كدام از گزينه هاي منوي اصلي امكانات مربوط به آن منو دربا كليك بر روي 

 

 :شخصي
 .در اين قسمت يك گزينه يا پيوند با عناوين مشخصات دانشجو ،به چشم مي خورد

صفحه مشخصات دانشجو شامل بخش هاي مهم اطالعات تحصيلي و فردي دانشجو مي باشد ،يكي از 

 .ئلي كه دانشجويان بايد به آن توجه داشته باشندمهمترين مسا

 

 : آموزشي

قابل انجام ...تاييديه انتخاب واحد و, در اين قسمت اعمالي نظير انتخاب واحد و يا حذف و اضافه ، مشاهده كارنامه 

 .است

 

 دروس ارائه شده ترم -
ر ترم جاري به نمايش درخواهد ه دبا كليك بر روي اين پيوند و انتخاب دانشكده مربوطه فهرست دروس ارائه شد

 )3شكل(.آمد

 
 

اگر بر روي شماره درس كليك كنيد اطالعات كاملتري درباره درس به شما نشان داده مي شود مثل پيشنيازهاي 

درس ، مقطع ارائه درس و يا زمان تشكيل كالس مربوطه به همراه روز امتحان و اينكه براي كدام دسته از 

كه موقع كه به صورت سلسله مراتبي ليست مي شود دقت داشته باشيد )  زن يا مرد ( است دانشجويان ارائه شده

كليه پيشنيازهاي درس را بايد گذرانده باشيد در غير اين صورت به شما پيغام ) انتخاب واحد(انتخاب يك درس

 .خطا داده خوهد شد



خرين ستون به نمايش در در آل با نگهداشتن موس بر روي شك) به استثناي پيش نيازها(همين مشخصات 

 )…,Opera,firefox مثل .ين امكان پشتيباني نمي كنند ابعضي از مرورگرها از باشيد داشته توجه.(خواهدآمد

رنگ قرمز بيانگر آن است كه ظرفيت كالس تكميل شده است . رنگهاي مختلف دراين ليست معناي خاصي دارند 

رنگ قهوه اي بدين معني است كه كالس به حد نصاب رسيده . ظرفيت يعني تعدادثبت نام شده برابر است با .

     تشكيل  وبه حد نصاب نرسيده آن درس  كه همان رنگ زمينه مي باشددر غير اين صورت رنگ رديف .است

 .شود مي ن

 

 پيش انتخاب واحد -

كليك كردن برروي اين  واحد قرار داشته باشيم باپيش انتخاب اگر طبق تقويم تحصيلي در محدوده زماني 

ر خواهد شد در غير اين صورت تاريخ و زمان پيش انتخاب واحد واحد ظاهپيش انتخاب پيوند صفحه مربوط به 

 .به نمايش در خواهد آمد

 "مشخص نبودن وضعيت ترم قبل"و يا  "غير فعال بودن ركود دانشجو "چنانچه مشكالتي از قبيل 

منظور از غير فعال بودن ركود .اصلي انتخاب واحد ظاهر خواهد شد  وجود نداشته باشد صفحه)عدم مراجعه(

،امكان انتخاب واحد از بعضي از دانشجويان در يك بازه دانشجو اينست كه به صالحديد اداره آموزش دانشكده 

ه امكان انتخاب واحد داشت 87مثالً روز اول انتخاب واحد كليه دانشجويان ورودي ماقبل (تاريخي سلب مي شود 

بخش اول ليست .صفحه پيش انتخاب به دو بخش تقسيم شده است )باشند و بقيه دانشجويان غير فعال شوند

دسته از دروس مي باشد كه توسط اداره  منظور از دروس پيشنهادي آن. دروس پيشنهادي را نمايش مي دهد

 .براي دانشجو پيش انتخاب شده اند آموزش

 .بخش دوم شامل دروس انتخابي دانشجو مي باشد

عمال آنرا به ليست گروه مربوطه را وارد كرده و با فشردن كليد ا،دانشجو مي تواند از ليست دروس پيشنهادي 

چنانچه ظرفيت كالس پر باشد و يا محدوديت جنسيت براي درس در نظر گرفته شده . دروس انتخابي خود بيفزايد 

درس مورد نظر با رنگ قرمز به همراه پيغام مناسب به قسمت  ،قف مجاز تعداد واحد رعايت نشودباشد و يا اينكه س

چرا كه اگر يكبار ديگر كليد اعمال را فشار اين به معني انتخاب آن درس نيست .دروس انتخابي اضافه خواهد شد

 .دهيد درس مورد نظر ازين قسمت حذف خواهد شد

شده مي توان با انتخاب مربع كوچكي كه در ستون حذف قرار دارد آنرا حذف  براي حذف درسي كه قبالً انتخاب

 .كرد

 موزش براي دانشجو انتخاب شده اند در صورت حذف به قسمت باال منتقل آدروسي كه قبالً توسط اداره : توجه

ند و در ليست نمي شود و فقط مربع كوچكي در ستون بازيابي ظاهر مي شود تا در صورت نياز دوباره بازيابي شو

 .دروس انتخابي قرار گيرند

 

 

 

در نهايت دروسي به عنوان دروس انتخاب شده دانشجو در نظر گرفته خواهد شد كه در ستون وضعيت عبارات 

 )4شكل(.به شكل هاي زير دقت كنيد.نوشته شده باشد "بازيابي"و يا  "انتخاب "



 
 

 )5شكل(

 

 
ه عالوه بر پيش انتخاب واحدي كه ازاين طزيق قابل انجام است دانشجويان بايد به اين نكته توجه كنند ك

لذا اگر دانشجويي بنا به هر . كارمندان اداره آموزش نيز مي توانند براي دانشجويان پيش انتخاب واحد نمايند 

 .دليل موفق به پيش انتخاب واحد نشد ميتواند به اداره آموزش دانشكده خود جهت انتخاب واحد مراجعه كند

ر مواردي مثل پيش انتخاب واحد دروسي كه پيشنيازآن گذرانيده نشده است و يا پيش انتخاب واحد د

 .دانشجوياني كه مشكل سنوات و يا مشكالت آموزشي از اين قبيل دارند بايد به اداره آموزش مراجعه نمايند

 

 حذف و اضافه -

بدين ترتيب كه دانشجو از روي . جام مي شود حذف و اضافه نيز مانند پيش انتخاب واحد و طبق تقويم تحصيلي ان

منتها .دروس پيشنهادي مي تواند دروسي را انتخاب كند و يا از دروس انتخاب شده مي تواند تعدادي را حذف كند 

در اين جا محدوديت در دروسي كه مي توان حذف يا اضافه كرد وجود دارد كه اين تعداد معموالً دو درس براي 

در اين جا ذكر يك نكته ضروري است كه قبل از انجام هرگونه عملي بايد . مي باشد درس  ردناضافه ك ياحذف و 

دقت الزم را مبذول داريد چرا كه سيستم بين حذف آزمايشي و يا حذف واقعي تفاوتي قائل نمي شود به عبارت 

يك مورد از موارد تعداد ديگر نبايد درسي را از روي تفنن حذف يا اضافه كرد چرا كه هر مورد حذف يا اضافه 

 حذف يا اضافه را كم مي كند 

 



 برنامه كالسي -

تعريف شده باشد بعد از پيش انتخاب واحد و در صورتي كه زمان برگزاري كالس ها توسط اداره آموزش به درستي 

 )6شكل.(قادر به ديدن برنامه كالسي خود در ترم جاري مي باشيد 

 
 .وند با رنگ خاصي نمايش داده مي شوددروسي كه هفته در ميان تشكيل مي ش

 

 اطالعيه نمرات ترم -

اين نمرات ، نمرات درج . در اين قسمت دانشجو مي تواند به محض اعالم نمرات توسط استاد آنها را مشاهده كند 

تائيد مديريت امور "شده در ليست نمره استاد مي باشد و وقتي به كارنامه منتقل مي شوند كه وضعيت آنها 

كمترين و ميانگين نمره  ،بيشترين  ،مي توان رتبه دانشجو در كالس  با كليك بر روي دكمه. باشد "ي آموزش

 )8شكل .(كالس را مشاهده كرد

 
 

 اطالعيه نمرات -

 )8شكل.(با كليك بر روي اين پيوند كارنامه تحصيلي دانشجو به نمايش درخواهد آمد

 



نمرات به چشم مي خورد با كليك بر روي آن مي توان جزئيات در گوشه سمت راست كارنامه هر ترم پيوند ريز 

 )9شكل .(كامل نمرات را مشاهده كرد

 
الزم است دانشجويان به دقت نمرات و شاخص هاي مربوطه را چك كنند و در صورت اشتباه آن را فوراً به اداره 

 .آموزش دانشكده خود اطالع دهند

 

 تاييديه -

دروسي كه در اين . ميتوانيد با كليك بر روي اين پيوند مشاهده كنيدخود را تاييديه انتخاب واحد ترم جاري 

عواقب تناقضات پيش انتخاب .تاييديه مشاهده شوند به عنوان دروس انتخابي ترم دانشجو تلقي خواهند شد 

 .واحد به عهده دانشجو مي باشد

 
 

با كليك بر . نار نيمسال تحصيلي كليك كنيدبراي چاپ تاييديه كافي است بر روي عالمت چاپگر در باالي صفحه ك

 )11شكل.(شكل زير ظاهر مي شودروي عالمت چاپگر 

 



 
 

 مالي 

دانشجو پس از پيش انتخاب واحد .تاييد مالي دانشجو پس از پيش انتخاب ،شهريه ترم دانشجو را نمايش مي دهد

غير اين صورت تمام دروس پيش انتخاب  با مشاهده اين تاييديه براي تصفيه حساب به امور مالي مراجعه كند در

 .واحد حذف شده و هيچ بازگشتي وجود ندارد

 .در صورت مشاهده بدهكاري و بستانكاري نامعقول به اداره مالي مراجعه كنيد

 

 خدمات
 تعويض رمز عبور

 )13شكل(0.با كليك بر روي اين پيوند فرم مخصوص تعويض رمز عبور ظاهر مي شود

 
لي و سپس رمز عبور جديد را وارد كنيد براي اطمينان از رمز عبوري كه وارد كرده ايد آن را ابتدا رمز عبور فع

توجه داشته باشيد كه طول رمز عبور . مجدداً در قسمت تايپ مجدد وارد كنيد و آنگاه كليد اعمال را فشار دهيد

در اين قسمت نيز توصيه مي . باشد  اعداد و يا تركيبي از حروف و اعداد نيز مجاز مي. حرفي باشد  6بايد حداقل 

خوب است اولين كاري كه بعد از ورود به سيستم .شود از قسمت صفحه كليد براي ورود رمز عبور استفاده كنيد

براي اولين بار انجام مي دهيد تغيير رمز عبور باشد چرا كه اگر كارت دانشجويي شما گم شود و يا در اختيار فرد 

تي همان كلمه عبور اوليه كه همان باركد كارت دانشجويي است در اختيار ديگران قرار ديگري قرار گيرد به راح

 .خواهد گرفت

 

 


