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سامانه جامع هم آوا

مدیریت امور آموزشی

فرآیند نیمسال جدید
بعد از اتمام یک نیمسال و شروع نیمسال جدید باید تنطیماتی را در سامانه انجام دهید .
فرآیند ایجاد یک نیمسال در سامانه از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از :


ایجاد یک نمیسال جدید



تنظیم زمانبندی نیمسال

برای انجام فرآیند گفته شده ابتدا باید در سامانه یک نیمسال جدید ایجاد کنید و سپس باید
زمانبندی مربوط به نیمسال ایجاد شده را انجام دهید .

فرم نیمسال ها
برای ایجاد یک نیمسال در سامانه باید از کلید نیمسال ها استفاده نمایید  .برای انجام این
کار ابتدا باید کلید فوق را در سامانه جستجو کنید و سپس وارد آن شوید .

پس از ورود جدول نیمسال هایی که در سامانه ایجاد شده است نمایش داده می شود  .برای
ایجاد یک نیمسال جدید از کلید افزودن استفاده می کنید .
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برای ایجاد یک نیمسال جدید در گام اول باید کد نیمسال را وارد کنید سپس عنوان نیمسال
 ،نوع نیمسال و در انتها تاریخ شروع و پایان نیمسال را وارد کنید  .برای تکمیل فرآیند از
کلید ذخیره استفاده کنید .
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 .1ورورد به کلید نیمسال ها
 .2استفاده از کلید افزودن برای ایجاد نیمسال جدید

جدید

ایجاد نیمسال

 .3درج کد ترم جدید
 .4درج عنوان نیمسال جدید

 .5انتخاب نوع نیمسال
 .6درج تاریخ های شروع و پایان

 .7استفاده از کلید ذخیره
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فرم زمانبندی نیمسال
گام بعدی ایجاد زمانبندی برای نیمسال است که برای این کار باید از کلید زمانبندی نیمسال
استفاده کنید  .برای یافتن کلید فوق می توانید به روش توضیح داده شده در گذشته استفاده
کنید .

پس از ورود به این کلید در ابتدا فیلتر های دسته بندی اطالعات را مشاهده می کنید که با
استفاده از آنها می توانید اطالعات مورد نظر را فراخوانی کنید  .در قسمت دوم جدول
اطالعاتی که در گذشته ایجاد کرده اید را مشاهده می کنید .

برای ایجاد زمانبندی جدید برای نیمسال مورد نظر خود از کلید افزودن استفاده کنید  .پس
از ورود در گام باید نوع کاربر را مشخص کنید این بدین معنی است که می توانید
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زمانبندی های جداگانه ای برای دانشجویان و کارمندان واحد آموزش در نظر  .در مرحله
بعدی باید به تفکیک اطالعات و تخصیص زمانبندی بپردارید  .تفکیک اطالعات در زمانهایی
مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهید زمانبندی مورد نظر را به گروه خاصی از مجموعه
اختصاص دهید  .برای مثال زمانبندی مورد نظر را به استان و مرکز خواصی تخصیص دهید .
یا در مثالی دیکر زمانبندی فوق را فقط برای دانشجویان ورودی  ، 961دانشکده معماری ،
گروه آموزشی معماری و مقطع کارشناسی اختصاص دهید.پس از انجام تفکیک باید تاریخ
های شروع و پایان انتخاب واحد  ،حذف و اضافه  ،حذف اضطراری ثبت نمرات و تاریخ های
شروع و پایان کالس ها را مقدار دهی کنید و برای تکمیل کار از کلید ذخیره استفاده کنید .
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توجه داشته باشید در ورود تاریخ و ساعت زمانبندی ها بسیار
دقت نمایید  .نحوه صحیح درج اطالعات در این قسمت بدین
شکل می باشد  .در ابتدا باید ساعت را وارد کنید و بعد از آن
تاریخ مورد نظر را وارد کنید  .در نهایت اطالعات وارد شده به
این شکل می شود .
زمانبندی شروع انتخاب واحد 08:00 :

1396 / 06 / 10

 .1ورورد به کلید زمانبندی نیمسال
 .2استفاده از کلید افزودن برای ایجاد زمانبندی جدید

ایجاد زمانبندی نیمسال
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 .3انتخاب نوع کاربر کارمند یا دانشجو
 .4درج تفکیک کردن اطالعات برای استان  ،مرکز و غیره ...
 .5درج زمانبندی تاریخ و ساعت انتخاب واحد  ،حذف و اضافه

 .6درج تاریخ های شروع و پایان ثبت نمره و کالس ها
 .7استفاده از کلید ذخیره

