داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن

راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود در ذﯾﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب دروس ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن

1

اﺑﺘﺪا ﺳﺎﯾﺖ  http://edu.iau.ac.irرا در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد و ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ
را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ ورود را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

دو ﮐﺎدر ﺣﺎوي ﭘﯿﺎمﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎرت »ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ «.ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
دﮐﻤﻪ »ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ« را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

3

ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺷﻤﺎ
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺷﻤﺎ
ﮐﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ

5

ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ »ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ« ﺷﻬﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.

7

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
⇐
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
⇐
⇐ ﮐﺪ ﻋﺪدي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ

4

ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،در ﻣﻨﻮﻫﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
»ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دروس داﻧﺸﺠﻮ« و ﺳﭙﺲ »اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ« ﯾﺎ
»ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ« را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

6

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ »ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« ﺷﻬﺮﯾﻪ،
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﺠﺪد ًا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  4ﮐﻠﯿﺪ »اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ« را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اداﻣﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ...

8

9

 ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دروس ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺪ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻼس درس از رﺷﺘﻪ« ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ »اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻼس درس از داﻧﺸﮑﺪه« را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و

دروس را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ  9اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﺪ ﻫﺮ درس را از ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ – ﮔﺮاﯾﺶ –
ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و در ﮐﺎدر » ﮐﺪ درس« وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺻﻔﺤﻪ را  100ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

10

ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎي درس را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي آن درس و ﻋﺪم
ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دروس دﯾﮕﺮ ،درس را اﺧﺬ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم دروس ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﮐﻠﯿﺪ »ﺛﺒﺖ« را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب درس ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ آن درس ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


داﻧﺸﺠﻮي ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻌﺪ از  15آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه )ﺟﻨﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن 31321723 :و 034-31321721

