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راهنمای تصوریی نحوه استفاده از ساماهن جامع آموزش ( وژیه رتمیم)
 .1ورود به سامانه جامع آموزش از طریق سایت پردیس بین المللی ارس : www.aras.ut.ac.ir

 .2از صفحه باز شده دکمه ورود دانشجویان را انتخاب نموده و روی دکمه زیر کلیک نمائید.

 .3جهت ورود به سامانه جامع آموزش در صفحه زیر شناسه یکتا و رمز عبور خود را وارد نمائید.

.4جهت انجام عملیات ثبت نام مسیر زیر را دنبال نمائید :

.5در صورتی که اطالعات خود را تائید نکرده باشید با اخطار زیر مواجه خواهید شد :

 .6در صورت مواجه شدن با اخطار نشان داده شده در مرحله قبل از مسیر زیر وارد فرم مربوط به تائید اطالعات خود نمائید :

.7پس از مطالعه دقیق اطالعات شخصی نمایش داده شده در فرم " تکمیل و تایید اطالعات شخصی دانشجو " جهت تائید اطالعات
خود ،ابتدا همانند شکل زیر بر روی  Combo Boxمربوط به " اطالعات فوق مورد تائید اینجانب می باشد " کلیک نموده و گزینه
"بله" را انتخاب ،سپس جهت ثبت اطالعات بر روی دکمه اعمال تغییرات کلیک نمائید.

توجه  :درصورتی که برخی از اطالعات نمایش داده شده در فرم نادرست باشد و امکان تغییر آن برای کاربر وجود نداشته باشد
اطالعات خود را به همان شکلی که است تائید نموده ،سپس فرم پیوست ( که در ادامه همین خبر موجود می باشد) را تکمیل
نموده و به همراه مدارک معتبر (کپی شناسنامه یا کارت ملی و  ) ....تحویل دفتر آموزش پردیس نمائید.
 .8پس از تکمیل و تائید اطالعات شخصی مجددا از مسیر زیر اقدام به انجام عملیات ترمیم نمائید :

 .9در صفحه باز شده دروس مربوط به گروه خود را که در فایل برنامه درسی ( به همراه نام ،کد و گروه درسی ) مشخص شده
است را از قسمت پائین صفحه انتخاب کرده و در نهایت جهت ثبت دروس بر روی دکمه اعمال تغییرات کلیک نمائید.

 .10افرادی که نمی توانند دروس مربوط به گروه زبان عمومی را در صفحه انتخاب واحد خود مشاهده نمایند ،الزم است همانند
شکل زیر بر روی دکمه "

" کلیک کرده و در صفحه باز شده " کد درس " مورد نظر در گروه زبان عمومی ،را

که در فایل  Pdfمربوط به برنامه درسی نشان داده شده است را وارد نمایند و بر روی دکمه
کلیک کرده و درس اضافه شده به لیست انتخاب واحد را همانند " مرحله  " 11اخذ نمایند.

تذکر مهم  :جهت انجام عملیات ثبت نام اصلی الزم است بدهی ترم های قبلی به اضافه شهریه ثابت ترم جاری تسویه
شده باشد که جمع کل بدهی در پایین فرم مربوط به عملیات ترمیم نمایش داده می شود که دانشجو ملزم به پرداخت آن از مسیر
آموزش
نخواهد داد .

شهریه

پرداختهای الکترونیکی می باشد ،درغیر این صورت سیستم اجازه ثبت دروس انتخاب شده را

