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 تابستان نام ترم ثبتراهنماي 

 )ویژه دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتی(

برابر مقررات و در بازه زماني تعيين شده تابستان  دورهنام  ثبتكليه دانشجويان مقطع كارشناسي جهت 

 .توانند طبق مراحل زير براي اخذ درس)ها( اقدام نمايند مي

 دنبال كنيد:ير ميسر زآموزش سيستم به د وورپس از  مرحله اول:

 (1شکل) ثبت نام ترم تابستان در اين دانشگاه ←ثبت نام ترم تابستان ←عمليات ثبت نام ←ثبت نام 

 

 (1شکل)

كليک « جستجو»ه دكمبر روي  «ثبت نام ترم تابستان در اين دانشگاه»پس از ورود به صفحه  مرحله دوم:

 (2)شکل نمائيد.

 

 (2)شکل
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 «تقاضاثبت انجام مراحل »در بخش« نام ترم تابستان در اين دانشگاهثبت »در صفحه  مرحله سوم:

به اين گزينه كليک نمائيد تا « متقاضي نيستم»گزينه  ابتدا روي. را مشاهده نماييدمراحل ثبت نام توانيد  مي

 (3)شکل .تبديل شود«متقاضي هستم»

 

 (3)شکل

 

كليک نمائيد تا به صفحه ثبت نام منتقل  «ثبت نام»كنار واقع در رديف سوم « انتخاب»سپس بر روي گزينه 

 (4)شکل شويد.

 

 (4)شکل

 

را در تابستان  دورهدروس ارائه شده در  توانيد فهرست مي«اصلي دانشجو نام ثبت»در صفحه  :چهارممرحله 

وي آن بر رنظرخود را از اين فهرست انتخاب كرده و  س مورددر جدول واقع در پايين صفحه مشاهده نماييد.

 (5. )شکلشودمنتقل  «دروس انتخابي جهت ثبت نام»به جدول آن درس كليک نمائيد تا 
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 (5)شکل

كليک نمائيد در صورتي كه مشکلي وجود نداشته « بررسي تغييرات» دكمهبر روي  )ها(پس از انتخاب درس

 ( 6دهد. )شکل  را به شما مي« بررسي با موفقيت انجام شد.»سيستم پيغام باشد 

 

 (6)شکل 

 

 .ظاهر شود« عمليات با موفقيت انجام شد»كليک نمائيد تا پيام « اعمال تغييرات»ه سپس بر روي دكم

 (7)شکل 

 

 (7)شکل 
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داراي وضعيت ثبت بصورت « دروس انتخابي جهت ثبت نام»پس از اعمال تغييرات درس)ها( در فهرست 

 (8شوند. )شکل  مي« ثبت»

 

 (8)شکل 

 

ساعت وتاريخ  ي و ياكه دروس از لحاظ ساعت كالسهنگام انتخاب دو يا چند درس توجه نماييد  در نكته:

( با 9مواجه خواهيد شد. )شکل اخطار  با پيغامغير اين صورت  در زيرا تداخل نداشته باشندبا هم امتحان 

 (10توانيد مشاهده كنيد. )شکل  حركت موس روي كلمه خطا علت بروز خطا را مي

 

شود و الزم است شهريه  پس از ثبت نام درس)ها( دانشجو از نظر سيستم بدهکار محسوب مي :پنجممرحله 

درس)ها( اخذ شده را پرداخت نمايد. پرداخت شهريه فقط بصورت الکترونيکي و از طريق همين سامانه 

در « اين دانشگاهثبت نام ترم تابستان در »پذير خواهد بود. جهت پرداخت الکترونيکي در صفحه  امکان

در رديف دوم « پرداخت الکترونيکي»در كنار « انتخاب»بر روي گزينه « مراحل انجام ثبت تقاضا»قسمت 

 (11كليک نماييد. )شکل 

 



 1396ماه خرداد     ]امع آموزشی، پژوهشی و دانشجوییراهنماي سيستم ج[

    ]  5   [    ]فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه شهيد بهشتی  مرکز[

 

 

 (9)شکل 

 

 

 (10)شکل 

 

 (11)شکل
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ساعت س أثبت نام دروسي كه پرداخت الکترونيکي آنها بطور كامل انجام نشده است ر:نكته بسيار مهم

صبح پرداخت كامل صورت  8و اگرتا ساعت  روزهاي ثبت نام از سيستم آموزش حذف خواهد شدصبح  8

به ميزان بدهي تعريف شده در سيستم، حذف خواهد شد و  واحدهاي انتخابينپذيرد ثبت نام دانشجو در 

 .شود تلقي مي یكن لم ثبت نام دانشجو در واحد یا واحدهاي حذف شده کان

« مبلغ پرداختي»ميزان مبلغي كه بايد پرداخت نماييد در كادر « رداختهاي الکترونيکي دانشجوپ»در صفحه 

درج شده است. بمنظور پرداخت شهريه بر روي آرم بانک تجارت واقع در سمت چپ باالي صفحه كليک 

 (12نمائيد. )شکل 

 

 

 (12)شکل 

 

ب خود را در كادرهاي تعبيه شده وارد نماييد و اطالعات كارت شتا« سامانه پرداخت الکترونيکي»در صفحه 

« پرداخت»بر روي دكمه « تمامي شرايط و ضوابط را مطالعه كرده و آن را قبول دارم»پس از انتخاب گزينه 

 (13. )شکل تا پيغام تراكنش با موفقيت انجام شد را دريافت نمائيد كليک نمائيد
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 (13)شکل 

 


