راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی 49-49
کالس های درس مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم
شناختی از روز سه شنبه  5اسفند ماه  3949شروع خواهد شد.
ثبت نام و انتخاب واحد برخط از روز شنبه  55بهمن ماه تا روز یکشنبه  9اسفند
ماه از طریق سامانه اینترنتی پژوهشکده امکان پذیرمی باشد.
برای این منظور ،در سامانه پژوهشکده ،بخش "سامانه آموزشی" را انتخاب
نمائید" .نام کاربری" هر کاربر ،شماره دانشجوئی و "رمز ورود" در صورتی که از
سوی دانشجو تغییر داده نشده باشد همان شماره کارت ملی وی است .پس از
درج "نام کاربر" و "رمز عبور" وارد "سامانه آموزشی" خواهید شد.
برای دسترسی به صفحه انتخاب واحد های درسی ابتدا می بایست نسبت به
پرداخت "شهریه ثابت" (طبق جدول شماره یک) از طریق سیستم پرداخت
الکترونیکی سامانه اقدام نمائید .در صفحه انتخاب واحدها ،گزینه "انتخاب واحد"،
طبق برنامه اعالم شده برای کالس های درسی نیمسال دوم ،درس ها ی خود
را انتخاب کنید .پس از تائید نمودن درس های انتخابی خود ،نسبت به پرداخت
"شهریه متغیر" یا "شهریه نظری" و یا "شهریه پایان نامه" (طبق جدول شماره
یک) از طریق سیستم الکترونیکی سامانه اقدام نمائید.
مبلغ" شهریه متغیر " یا "شهریه نظری" و یا "شهریه پایان نامه" پس از انتخاب
واحدهای درسی می بایست به صورت نقد و یا طی حداکثر سه فقره چک با
فاصله های زمانی یک ماه پرداخت شود .تاریخ سررسید آخرین چک نمی تواند
از تاریخ  31تیر ماه 3941دیرتر باشد.

می بایست برگه انتخاب واحد چاپ و برای تائید به دفتر "امور مالی" ارائه شود.
برگه تائید شده انتخاب واحد برای ثبت در فهرست حضور و غیاب کالس های
درس به "دفتر آموزش" تحویل داده شود.
دریافت نشدن برگه تائید شده انتخاب واحد از سوی "دفتر آموزش" و در نتیجه
ثبت نشدن نام دانشجو در فهرست حضور و غیاب کالس درس ،به منزله انصراف
دانشجو از انتخاب واحد تلقی می شود.
تکمیل نشدن مراحل ثبت نام از سوی دانشجو تا شروع نیمسال تحصیلی ،بر
اساس فصل هفتم ائین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی و فصل هشتم آئین
نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم شناختی،مشمول
وضعیت لغو ثبت نام ،محرومیت از حضور در کالس های درس و شرکت در
جلسات امتحانی یا پیگیری جریان پایان نامه شده،منجر به ایجاد فاصله تحصیلی
و نتیجتاً ارسال گزارش غیبت تحصیلی دانشجو به وزارت علوم خواهد شد.
الزم به تذکر است که دانشجویانی که واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده
و در حال گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود هستند نیز
باید در ابتدای هر نیمسال مراحل ثبت نام و اخذ واحدهای مربوطه را طی کرده،
با امور مالی تسویه حساب نمایند.
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دستور العمل اجرایی انتخاب واحد از طریق سایت پژوهشکده

راهنمای استفاده دانشجو از سامانه جامع آموزشی پژوهشکده علوم شناختی
 -1در صفحه اصلی سامانه پژوهشکده به "سامانه آموزشی " مراجعه فرمائید.

" -2نام کاربری" شماره دانشجوئی می باشد " .رمز عبور در صورتی که توسط دانشجو تغییر داده نشده باشد همان
شماره "کد ملی" دانشجو است .دانشجو می تواند بعد از اولین ورود خود به سامانه نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام
کند اما نام کاربری او تغییر نخواهد کرد.
توجه  :شماره های کد ملی بدون خط فاصله وارد شود.
بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور کد امنیتی نشان داده شده در شکل نیز وارد می شود.

 -3بر روی سیستم مدیریت آموزشی کلیک نمائید

 -4گزینه "انتخاب واحد" را انتخاب نمائید.

 -5پرداخت الکترونیکی شهریه ثابت

 -6انتخاب واحد نمائید.

 -7نام خود را در قسمت چپ صفحه باال انتخاب و کلیک نمائید.

 -8پس از باز شدن صفحه انتخاب واحد خود ،برنامه نیمسال تحصیلی را که از روی سایت پژوهشکده قبالً مالحظه
نمودید با کلیک نمودن بر روی انتخاب از لیست گروههای ارائه شده در برگه انتخاب واحد خود ثبت نمائید.

 -9جهت پرداخت هزینه انتخاب واحد به صورت نقدی با انتخاب حسابداری آموزش و پرداخت اینترنتی نسبت به
پرداخت شهریه متغیر خود اقدام فرمائید.

 -11پس از انتخاب واحد جدول برنامه هفتگی خود را چاپ نموده و جهت تایید به امور مالی مراجعه و سپس برگه تایید
شده را برای ثبت در لیست حضورو غیاب کالس های درسی و ضبط در پرونده آموزشی به آموزش پژوهشکده
تحویل فرمایید  .در صورت ارائه شندن برگه تائید شده انتخاب واحد به دفتر آموزش ،نام دانشجو در فهرست حضور و
غیاب ثبت نخواهد شد و انتخاب واحد وی لغو می گردد.
در صورت نیاز با راهنمائی بیشتر می توانید در ساعات اداری با دفتر اموزش تماس بگیرید.

