
راهنمای استفاده از سایت دانشگاه آزاد اسالمی برای دانشجویان 

جهت مشاهده ارائه دروس و  زشکیمهندسی پجدیدالورود رشته 

 و حذف و اضافه   انجام عملیات انتخاب واحد

 

 کنید. گزینه دانشجویان را انتخاب  می افقی در قسمت منو سایت دانشگاه آزاداسالمیابتدا با ورود به صفحه نخست 

  

 

 

 هر نیمسال دروس ارائه شده

 را انتخاب کنید. دروس ارائه شده از سرور های قسمت برای مشاهده دروس مورد نظر 



 

 

 وجه:تتصویر مشخص شده  را وارد کنید.) و رمز عبور شخصی و کد کد کاربریبرای استفاده از این قسمت الزم است 

 رمزعبور حتما باید انگلیسی باشد.(

 

 

 



با مشاهده این صفحه ابتدا از صحت سال وترم تحصیلی اطمینان حاصل کرده سپس با تکمیل اطالعاتی ازقبیل اینکه 

است یا... وعنوان )درس موردنظر عمومی است یا غیرعمومی، کالس به صورت حضوری برگزار می شود یا آزمایشگاه 

 توانیددرس وظرفیت کالس و نام استاد مربوطه و روز وساعت تشکیل کالس می کالس( کلید نمایش را زده و از کد

 اطالعات کسب نمایید.

 

 

 

 عملیات انتخاب واحد و حذف واضافه

 شوید.با استفاده از پرتال جدید و انتخاب هریک از سرورها می توانید به بخش اصلی سایت وارد 

 



 کد تصویر  مشخص شده می توانید وارد شوید. با ورود صحیح کدشناسایی و رمزعبور ودراین قسمت 

 

قسمت منو عمودی زبرای مشاهده زمانبندی انتخاب واحد و انجام عملیات انتخاب واحد وتایید نهایی انتخاب واحد ا

 سمت راست گزینه اول عملیات انتخاب واحد را انتخاب کنید. 

 

 



 انتخاب واحد کلیک نمایید. دکمه شروعدر انتهای صفحه روی 

کد کالس انتخاب شده خود را وارد نموده سپس دکمه ثبت را بزنید تا آن درس برای شما ثبت شود.بعد از اطمینان از 

 انتخاب آن وصحت اطالعات در ردیف آن درس برروی ستون آخر که قطعی کردن آن درس است کلیک نمایید.

 توجه  شود.از نکاتی است که باید به آن  واحد( 02)حداکثر پیش نیازی و تداخل دروس و تعداد واحدهای مجازرعایت 

 تایید نهایی انتخاب واحد را زمانی بزنید که هیچ درسی برای اضافه کردن باقی نمانده باشد.( توجه:) 

 

 

 

نهایی حذف و  و عملیات حذف واضافه وتاییدخاب گزینه دوم منو سمت راست موارد زمانبندی حذف واضافه با انت

 اضافه رامشاهده خواهید کرد.



 

دراین قسمت می توانید کالس  مورد نظر را حذف و یا کالس جدیدی را وارد کنید.این کار با وارد کردن کد کالس 

 پذیر است.در محل تعیین شده آن و انتخاب هریک از دکمه های ثبت و یا حذف امکان 



 

 

آن بر روی هریک از گزینه های  پرداخت اینترنتی ویا تقسیط نمودنایان حذف و اضافه درصورت تمایل به پس از پ 

 مورد نظر کلیک نماید. 


