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مدیریت امور آموزشی

فرآیند ارائه دروس در نیمسال
بعد از ایجاد نیمسال و انجام تنظیمات زمانبندی دانشجویان برای اینکه توانایی انتخاب واحد
را داشته باشند باید دروس ارائه شده در نیمسال در سامانه تعریف کنیم  .در این فرآیند از
یک کلید برای ارائه درس استفاده می شود .

فرم ارائه درس
برای ارائه درس در نیمسال و انتخاب واحد دانشجویان باید از کلید ارائه درس استفاده کنید.
دراقع دانشجویان برای اینکه بتوانند دورس مرتبط با رشته خود را مشاهده کنند ابتدا باید
واحد آموزش دروس را د ر ترم ارائه دهد .

فرمی که مشاهده می کنید از دو بخش تشکلیل شده است  ،در بخش اول می توانید با
استفاده از فیلتر های موجود اطالعات ایجاد شده را دسته بندی و فراخوانی کنید  ،در بخش
دوم جدول دروس ارائه شده در نیمسال را مشاهده می کنید  .ضمنا در ابتدای فرم تب برنامه
هفتگی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن گزارشی از برنامه هفتگی تهیه کنید .
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برای ارائه درس در نیمسال ابتدا بر روی کلید افزودن کلیک می کنیم و پس از آن فرم ایجاد
اطالعات را مشاهده می کنید  .در گام نخست نیمسال ارائه درس  ،استان و مرکز مورد نظر
را انتخاب می کنید  .دقت داشته باشید ارائه درس در سامانه بصورت مرحله به مرحله پیش
می رود و بعد از ذخیره هر قسمت مرحله بعد آغاز می شود .

پس از ذخیره در مرحله بعدی باید کد درس مورد نظر را در قسمت مشخص شده وارد کنید
تا اطالعات درس نمایش داده شود  .پس از این کار گروه ارائه درس را وارد کرده و می توانید
برای تکمیل کار از کلید ارائه درس استفاده کنید  .ضمنا به اطالعات درس نمایش داده شده دقت
کنید تا از صحت اطالعات انتخاب شده اطمینان حاصل کنید .
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مرحله بعدی باید اطالعات نیمسال درس را وارد کنید که شامل درج تاریخ امتحان  ،ساعت
شروع امتحان  ،ساعت پایان امتحان  ،محل امتحان  ،مدت امتحان  ،جنسیت  ،سقف کالس ،
حداقل کالس  ،تاریخ شروع و پایان کالس می باشد  .در قسمت دوم باید کنترل های سامانه
برای ارائه درس را فعال کنید  .کنترلی هایی برای رعایت میزان ظرفیت دروس  ،کنترل تداخل
برنامه امتحانی و اجازه ثبت درخواست تجدید نظر برای درس  ،توسط دانشجویان می باشد.
برای تکمیل کار از کلید ذخیره استفاده کنید تا به مرحله بعدی منتقل شوید .

4

سامانه جامع هم آوا

مدیریت امور آموزشی

در این مرحله باید برای تکمیل کامل فرآیند ارائه درس  ،تب های مختلفی وجود دارد که باید
آنها را نیز تنظیم کنید .
در تب اول تظیمات مرحله قبل را مشاهده می کنید که برای تنظیمات جزئیات درس در
نیمسال می باشد  .در تب دوم باید استاد و یا اساتیدی که درس فوق را در این نمیسال
تدریس می کنند را مشخص می کنید  .برای همین منظور از کلید افزودن استفاده می کنیم
وسپس استاد مورد نظر را اضافه می کنیم  .ضمنا فراموش نکنید در انتهای این تنظیمات
استاد مسئول ثبت نمره را مشخص کنید .

تب سوم برای تنظیم برنامه هفتگی درس ارائه شده می باشد  .می توانید در این تب روز
برگزاری کالس  ،ساعت و محل برگزاری کالس را مشخص کنید .
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در تب چهارم می توانید دروس را بر اساس نیمسال ورود دانشجویان تفکیک کنید و برای
آنها ارائه دهید  .برای همین منظور کافیه ابتدا نیمسال مورد نظر را انتخاب کنید و سپس
برای ایجاد رکورد جدید از کلید افزودن استفاده کنید .

تب چهارم نیز مثل تب قبل برای تفکیک مورد استفاده قرار می گیرد اما این بار تفکیک برای
رشته مورد استفاده قرار می گیرد  .برای این کار باید رشته مورد نظر را انتخاب کنید و از
کلید افزودن برای ایجاد رکورد جدید استفاده کنید .

تب پنجم برای تفکیک دانشکده  ،تب ششم برای تفکیک گروه آموزشی و تب هفتم برای
تفکیک دوره های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد .
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