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گامهاي ثبت کالسدرس جديد :


هطابِػولهیوٌٌذ.هسیزّایهزبَطِ

سّادٍهسیزدرسیستنٍجَدداردوِّزدٍهسیزبصَرت
تؼزیفٍٍیزایصوالسدر 

بزای
درهٌَّایسیستنػبارتٌذاس :
والسدرس»

 هٌَی«بزًاهِریشیآهَسضیًیوسالتحصیلی»سیزهٌَی«جستجَی
 هٌَی«بزًاهِریشیآهَسضیًیوسالتحصیلی»سیزهٌَی«درٍسلابلارائِ»
(تَضیح:درولیِهٌَّاػبارت(هحذٍد) بِایي  هؼٌیاستوِسطحدستزسیضوابِساسهاىآهَسضی هزبَطِخَد هحذٍدضذُ
است).
هیضَد .هٌظَراسدرٍسلابلارائِدرٍسیاست
 )1باسدىسیزهٌَی«درٍسلابلارائِ»صفحِجستجَیدرٍسلابلارائًِوایصدادُ 
وٍِاحذهجاسبِارائِآًْاهیباضذ.باسدىدووِ


هیتَاى لیستدرٍسلابلارائِباسیابیًوَدّ.نچٌیيدرصَرتیىِ
 

هیتَاًیذباٍاردوزدىوذدرسٍسپسسدىدووِ
درسخاصیهذًظزضواست 

درسهشبَرراباسیابیًوَد.

هیتَاًیذتؼذادوالستؼزیفضذُ
والسدرس ارائِضذُ"  

هیضَد.درستَى"تؼذاد
 )2درًتایججستجَهطخصاتدرسًوایصدادُ 
بزایایيدرسراهطاّذُوٌیذ.درصَرتیىِتؼذادصفزباضذیؼٌیوالسیبزایایيدرسثبتًطذُاست.باٍرٍدبِلیٌه"هطاّذُ
درسّالابلهطاّذُاست.
اطالػاتوالس 

درسّایهزبَطِ"
ٍٍیزایصوالس 


 )3درصفحِفَقباسدىدووِ
تَجِ:باسدىلیٌه
باسدىولیذ

والسدرسجذیذضذ.

هیتَاىٍاردصفحِثبت


درسجذیذًوَدّ.نچٌیي


الذامبِتؼزیفوالس
هیتَاىبزایّواىدرسیوِدرسطزهزبَطِلزاردارد،
 

والسدرسراحذفًوَد.

هیتَاى
درصَرتیىِوالسدارایداًطجَیثبتًاهیًباضذ ،
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هیتَاى  بِصفحِجستجٍَاًتخابدرسرفت.پساسٍاردًوَدىوذ
درهمابلآیتن"درس"  
 )4درصفحِفَقباسدىولیذ
هیضَد.
رسهجذدابِصفحِفَقباسهیگزدینٍػٌَاىدرسدرصفحًِوایصدادُ 

درسٍسدىولیذجستجٍَسپساًتخابد


 )5پساسجستجٍَاًتخابدرسدرصفحِتؼزیفوالسبایستیالالماجباریپزضَدٍسپسولیذ
بزایپزوزدىاستاداصلیهىاىتطىیلوالسسهاًبٌذیوالسٍهىاىاهتحاىوافیاستولیذ
صفحِجستجٍَاًتخابوذهزبَطِبزٍین .
تَجِ :بزای ثبت"سهاًبٌذیوالس" باسدىولیذ 
"سهاًبٌذیجذیذ"سدُضَد .

سدُضَد.
همابلآىسدُضَدتابِ

هیضَد.درایيصفحِبایستیولیذ
همابلآىصفحِسیزًوایصدادُ 

هیضَد.تَجًَِ:عتمَینحتوابایستیرٍ
باسدى ولیذ"سهاًبٌذیجذیذ"صفحِسیزبزایثبترٍسّفتٍِساػتتطىیلوالسباس 
بزًاهِّفتگیلزارداضتِباضذ.
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هیضَد .پس اس ثبت ایي الالم دووِ
یه سطز بزای ثبت رٍس ٍ ساػت جلسِ والس باس  

رابشًیذ.تَجِ:سهاىبافزهتٍ HH:MMاردضَد.بزایساػتٍدلیمِیهرلویبزایدٍرلویوزدىآىػذد
صفزراپطتآىلزاردادُضَد.


هیتَاى ولیِ
 )7پس اس ثبت اطالػات اصلی والس در طبك گامّای فَق ،در صفحِ سیز با ٍرٍد بِ لیٌه "جشئیات والسدرس"  
اطالػاتوالسراٍیزایصٍتىویلًوَد.

هیضَد.طبكتَضیحاتسیزاهىاىثبتٍ
صفحِاطالػاتتىویلیوالسدرسًوایصدادُ 

جشئیاتوالسدرس"

 )8باٍرٍدبِلیٌه"
والسدرساهىاًپذیزاست.

ٍیزایصٍحذفابؼادهختلف
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 دووِ
 دووِ 
هیوٌذ.
ّذایت 

هیوٌذ.
والسدرس(بٌذّ)3ذایت 

:ضوارابِصفحِاصلیتؼزیف
 :ضوارابِصفحِحذفٍ اضافًِوَدىرٍسّایّفتٍِ ساػتتطىیلوالس

والسدرس ،

هیضَد :درصَرتٍجَدحضَرٍغیاببزای
(لبلاسٍرٍدبِایيصفحِپیغامسیزجْتاطالعواربزدادُ 
تغییزسهاًبٌذیتاثیزیبزاطالػاتجلساتًخَاّذداضتّ.نچٌیي استادجایگشیيٍاساتیذیوِیهجلسِدرّفتِتؼییي

ضذُاًذلغَخَاٌّذضذ).
والسدرسبا

:درصَرتیىِوالسبیصاسیهاستاد داضتِباضذّوِجلسات
 دووِ
ّوِاساتیذوالسبصَرتّوشهاىتذریسضًَذ ،باسدىایيدووٍٍِرٍدبِصفحِسیزٍسدىدووِ"اضافِوزدىسای ز
اساتیذ"الذامبِجستجٍَاضافًِوَدىاستاددٍمٍسَمٍ...بٌواییذ.
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هیضَد :
درایيحالتتواهیجلساتبزایتواهیاساتیذثبت 

 دووِ

درستَى" اضافًِوَدىسایزاساتیذبِایيجلسِ" :درصَرتیىِبخَاّیذاستاددٍمرافمطبزایهثالرٍس

رادررٍسهزبَطِرابشًیذ ٍ در صفحِجستجَیاساتیذ ،استادهَردًظزراباسدى وذ
دٍضٌبِاضافًِواییذ ،دووِ 
هیگزدد.
جستجٍَاًتخابًوَدٍُپساسثبتاستاددیگزجایگشیياستاداصلیدرجلسِهزبَطِ 
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درستَى" ٍیزایص استاداصلی" :درصَرتیىِبخَاّیذاستاددٍمرافمطبزاییه جلسِهثالرٍسدٍضٌبِ

جایگشیياستاداصلیًواییذ،دووِ رادررٍسهزبَطِرابشًیذٍدرصفحِجستجَیاساتیذ،استادهَردًظزراباسدىوذ
هیگزدد.
جستجٍَاًتخابًوَدٍُپساسثبتاستاددیگزجایگشیياستاداصلیدرجلسِهزبَطِ 





هیگزدد .
هیتَاىاستادجایگشیيرالغًَوَدٍّواىاستاداصلیبطَرخَدوارباس 
باسدىدووِ  
بذلیلایٌىِاوثزوالسّا

هیگزدد.
 تَجِ:درستَى"درصذسْناستاد"درصذهطاروتاستاددرتذریسوالسهطخص 
دارای یه استاد هی باضٌذ لذا سیستن بطَر خَدوار پیص فزض درصذ هطاروت استاد اصلی را  111لزار هیدّذ.
درصَرتیىِوالسبیصاسیهاستادداضتِباضذبایستیجوغدرصذهطاروتّوِاساتیذوالسبیصاسً 111طَد.در
هیوٌذ.لذاٌّگامثبت سایزاساتیذدلتًواییذدرصذهطاروت
ایيحالت  سیستنپیغامخطادادٍُاسثبتاستادجلَگیزی 
اساتیذوالسرابذرستیثبتوٌیذ.
ِوالسّایاستادتاللیسهاًیداضتِباضٌذدووِ

 درصَرتیى
تاللیتمَیناستادراجْتاصالحهطاّذًُوَد.

هیتَاىهَارد
هیگزددٍباسدىآى 
دررٍسهزبَطِظاّز 
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درسهاي مجتمع :
گامهاي ثبت کالس 


دربزخیهَاردبذلیلصزفِجَییدرهٌابغٍیاایجادتسْیالتبزایثبتًامداًطجَیاىیاً...یاسداریندرٍسیراوِضباّتسیادیبِلحاظ
ّایآًْاهتفاٍتاست(یاحتیهتلكبِرضتِّایهختلفّست)رادریهوالسارائِدّین.درسیستنبِ


ٍلیوذدرس
هحتَابِّندارًذ
دروالسّایهجتوغاگزچِوالسبِلحاظفیشیىییهوالساست ،اهادرسوت

هیضَد.
والسّایهجتوغ" گفتِ 

ایٌگًَِوالسّا"

ًوایذّ.نچٌیياستاددرسیستنوالسرابصَرتیىجابِّوزاُیه


داًطجَیاىّزداًطجَییٌّگامثبتًاموذدرسخَدراهطاّذُهی
هیگزدد .
ًوایذٍیهحكالتذریسٍارسضیابیبزایٍیهحسَب 


لیستًوزٍُیهلیستحضَرٍغیابٍ...هطاّذُهی

هیضَد :
ساسیوالسّاتَضیحدادُ 


درایيبخصرٍشهجتوغ

درسّایداًطىذُ
والس 

والسدرس دووِ"اضافِوزدىوالس هجتوغ" رابشًیذ.دووِ(هحذٍد)یؼٌیفمط

 )1درصفحِ جشئیات
هزبَطِلابلجستجٍَباسیابیبزایهجتوغساسیّستٌذ.


والسدرسهجتوغًوَد.

هیتَاىیهیاچٌذوالسراباایي
درسّارفتٍِ 
والس 

 )2باسدىدووِفَقبِصفحِجستجَی
هیضَد.
ٍوالسّایهجتوغضذُبؼٌَاىوالسفزػی تلمی 

والسدرس جاریبِػٌَاىوالساصلی 

هجتوغساسی

تَجٌِّ :گام
بِارثهیرسذ.ایيهطخصاتضاهل:استاد ،سهاًبٌذیتطىیلوالس ،هىاى

والسّایفزػی

لذاولیِهطخصاتوالساصلیبِ 
تطىیل والس  ،سهاى اهتحاى ٍ هىاى اهتحاى هیباضذ .بِ ّویي جْت ٌّگام هجتوغساسی سیستن پیام سیز را هیدّذ " :با
هجتوؼزساسی  ،تمَین ٍ استاد ٍ هىاى ٍ سهاى اهتحاى والس فزػی پان هیضَد ٍ اس والس اصلی دریافت هیگزدد .آیا ػولیات
هجتوغساسیاًجامضَد؟" 
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آىرااسهجتوغ ساسیحذفًوَد.درصَرتیىِوالسهجتوغضذُ


هیتَاى اسطزیكولیذ
 )3پساساضافًِوَدىوالسهجتوغ 
هیوٌذ.
لبالتمَینٍاستادٍهىاىٍ...داضتِباضذباحذفاسهجتوغهجذدابطَرخَدوارهطخصاتلبلیخَدراباسیابی 
ظزفیتآىراٍیزایصًوَدّ.زوالسبصَرتجذاگاًِظزفیتخَد
هیتَاىاسطزیكولیذ
 )4پساساضافًِوَدىوالسهجتوغ 
والسدرساصلی

هیتَاىتؼییيًوَد.ایيسمفظزفیتهجتوغدر
ّایهجتوغضذُراًیش 


راداردٍبؼالٍُسمفظزفیتولیوالس
هیضَد.
تؼزیف 
هزبَطِدرهجتوغساسیجشٍوالسّایفزػیباضذ ،باسدىولیذ

والسدرس" درصَرتیىِوالس 

 )5پساسٍرٍدبِلیٌه"جشئیات
والسّایی وِ جشٍ والس فزػی در

هیتَاى والس اصلی را هطاّذُ ًوَد .
 
هیضَد.
ٍیزایصهطخصاتراًذارًذٍدووِّایسیزبزایآىّابطَرخَدوارغیزفؼال 

هجتوغساسیّستٌذاهىاى
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