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 ،بھ باال  5.0نسخھ ی  Mozilla ،بھ باال  ٨نسخھ ی  Internet Explorer  نرم افزار ھای لطفا ازسایت  جھت اجرای بھتر
Opera  و بھ باال  ١١نسخھ یNetscape Navigator 9  استفاده کنید/  

  دانشجویانراھنماي استفاده از سایت براي 

  

  .در شکل باال کلیک کنید تا صفحھ ی زیر نمایش داده شود) ورود بھ سیستم( بر روی لینک 

  

  .دانشجویان گرامي قبل از ورود بھ سایت نام كاربري و رمز عبور خود را از كارشناس آموزش خود دریافت كنید: توجھ 

حروفي كھ ) كد امنیتي(در كادر سوم ت و اسختیار شما قرار داده شده در كادر دوم رمز عبور كھ در ا ، در كادر اول نام كاربري
  .بر روي گزینھ ي ورود كلیك كنید تا وارد سیستم شوید انتھادر  كنید  را بھ طور دقیق وارد كنید و در تصویر مشاھده مي



  

  

مي توانید گزینھ ھاي مورد نظر خود را انتخاب  شما. ظاھر مي شودصفحھ اي بھ شكل زیر براي شما بعد از ورود بھ سیستم 
  .كنید

  

  .ده نمرات كلیك كنید تا صفحھ ي زیر ظاھر شودبر روي لینك مشاھ

  

  . نماییدقبل از مشاھده ي نمرات خود باید فرم ارزشیابي استاد را پر : توجھ

توجھ داشتھ باشید كھ در ھر ترم تنھا یكبار باید این . كلیك كنید تا صفحھ ي زیر ظاھر شود)  فرم ارزشیابي استاد(بر روي لینك 
فرم ھاي پر شده از كھ  شودمی خاطر نشان ھمچنین . مي توانید نمرات خود را مشاده كنید آنو بعد از  نمودهرا پر  ھا فرم

یعني فرمي كھ توسط دانشجو پر مي شود بدون نام و نشاني از دانشجو در سیستم ثبت  د،نامشخص مي باشسوي دانشجویان 
  .پس در پر كردن این فرم ھا دقت كافي را بعمل آورید .گرددمي 



  

  . كلیك كنید )شكل زیر(بعد از پر كردن فرم ھا بر روي دكمھ ي ارسال

 

 اگر ، و ظاھر مي شود بعد از وارد كردن نمرات دانشجویان در سایت توسط اساتید، گزینھ اي در كنار ھر درس دانشج
  .مي توانید براي آن درس اعتراض ارسال كنید گردد،بر روي آن كلیك 

 از سمت چپ باالی صفحھ  کلیک کنید) خروج ( بر روی گزینھ ی  "گرامی بعد از اتمام کار خود حتما دانشجویان.  

  

  

  با تشكر

  علمي كاربردي تعاوني پیام شھركردعالي مركز آموزش 


