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 ايانتخاب واحد مجموعه
 

اي از دانشجويان بصورت گروهي در صورتيكه دانشكده بخواهد تعدادي درس را بطور مشخص در يك نيمسال جهت عده 

اي نمايد. عمل انتخاب واحد مجموعهاستفاده مي ايانتخاب واحد مجموعهد(، از وانتخاب واحد نمايند )مثال دانشجويان جديدالور

 طي دو مرحله بترتيب زير انجام خواهد گرفت :

 

 ايتعريف الگوي انتخاب واحد مجموعه 

 اي.تعريف الگوي انتخاب واحد مجموعه ثبت نام گروهی دروس دانشجو منوي  .

 

 

 زنيم.را مي جهت تعريف الگوي جديد، کليد  .

 را ميزنيم.  مشخصات الگوي انتخاب واحد را وارد کرده و کليد  .

 ، پس از جستجوي آن، الگوي مورد نظر را نمودن الگو غيرفعالگردد. در صورت نياز به ايجاد مي فعالالگو بصورت  نكته :

زنيم. در اين زمان عالوه بر غيرفعال شدن الگو، تاريخ را مي انتخاب نموده و سپس کليد 

اي توان در انتخاب واحد مجموعهمي فعالفقط از الگوهاي  گردد.غيرفعال شدن نيز بطور اتوماتيك درج مي

 استفاده نمود.
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اي را که در آن الگو معتبر حوزه با استفاده از کليد  در سطر الگوي مورد نظر قرار گرفته و .

نمائيم. ) مثال اگر حوزه عملكرد رشته فيزيك باشد، دروس الگو بايد در اين رشته وجود داشته باشد را تعيين مي

 باشد. (

 ، به راهنماي مربوط به تعيين حوزه عملكرد مراجعه شود.جهت چگونگي تعريف حوزه عملكرد

دروس الگو جهت انتخاب واحد  با استفاده از کليد  ودر سطر الگوي مورد نظر قرار گرفته  .

 نمائيم.اي را تعيين ميمجموعه

 زنيم. را مي جهت اضافه نمودن کالس درس به الگو کليد  .

را  ، کالس درسهاي مورد نظر را انتخاب نموده و سپس کليد در صورت نياز به حذف کالس درس از الگونكته : 

 زنيم.مي

 زنيم.را مي کد درس و کد ارائه کالس درس مورد نظر را وارد نموده و سپس کليد  .

 را ميزنيم. نموده و سپس کليد  کالس درسهاي مورد نظر را انتخاب  .

، کالس درسهاي الگو را جهت اطالع از صحت تطابق کالس درسهاي انتخاب شده با حوزه عملكرد تعيين شده .

زنيم. سيستم کنترلهاي زير را انجام داده و در صورت را مي نموده و سپس کليد  انتخاب 

 دهد :بروز هر يك پيغام مربوطه را نمايش مي

 کنترل تطابق رشته کالس درس و رشته در حوزه عملكرد -

 کنترل تطابق جنسيت کالس درس و جنسيت در حوزه عملكرد -
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 کنترل عدم تالقي زمان تشكيل کالس درسها -

 برگزاري امتحان کالس درسهاکنترل عدم تالقي زمان  -

 کنترل رعايت سقف تعداد واحد -

 کنترل رعايت کف تعداد واحد -
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توانند در انتخاب واحد مي ،باشند تاييد شدهگردد. تنها الگوهائي که داراي وضعيت ايجاد ميثبت شده  الگو با وضعيت نكته :

توان آن را به مي الگو و زدن کليد  ، با اي مورد استفاده قرار گيرند. لذا پس از ثبت الگومجموعه

 شود.مي رد شدهوضعيت الگو تبديل به  برد. همچنين با زدن کليد  تاييد شدهوضعيت 

 

 ايانتخاب واحد مجموعه 

 اي.انتخاب واحد مجموعه ثبت نام گروهی دروس دانشجو منوي  .

 زنيم.را مي اقالم جستجوي الگوي انتخاب واحد را وارد نموده و سپس کليد  .

دانشجويان مورد نظر را  با استفاده از کليد  در سطر الگوي مورد نظر قرار گرفته و .

 نمائيم.اي جستجو ميجهت انتخاب واحد مجموعه
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