راهنمای ثبتنام اینترنتی

 -1برای ورود به سیستم ثبت نام و اطالع رسانی آدرس  /http://iau-tnb.ac.irرا در نوار آدرس تایپ
نمایید .از بخش خدمات الکترونیک وارد سامانه دانشجویان و اساتید شده.
-2روی لینک  1ویا  2ورود به سامانه آموزش دانشجویان و اساتید مطابق شکل ذیل کلیک
نمایید(.کلیک بر روی لینک  1و یا لینک  2تفاوتی ندارد و هر دو لینک یکسان می باشند).

-3وارد صفحه ورود به سیستم شده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمائید.

نام کاربری :شماره دانشجویی می باشد که قبال روی برگه های انتخاب واحد درج گردیده است.
رمز عبور :شماره شناسنامه و یا کد ملی دانشجو بوده که بهتر است پس از ورود به سیستم تغییر داده شود.
ضمنا مسئولیت حفظ و نگه داری آن بعهده دانشجو است.

 -4پس از ورود به سیستم برای مشاهده زمانبندی ثبت نام از منوی امور آموزشی ،بر روی زمانبندی ثبت
نام کلیک کرده و از تاریخ ثبت نام خود مطلع شوید.

 -5برای انتخاب واحد بر روی گزینه انتخاب واحد کلیلک کرده.
 -6پس از ورود به صفحه انتخاب واحد در صورت مشاهده پیغام شهریه علی الحساب ،ابتدا می بایست مبلغ
بدهی خود را طریق گزینه امور مالی پرداخت نمایید تا انتخاب واحد شما فعال گردد.

-7با پرداخت مبلغ علی الحساب ،انتخاب واحد شما فعال شده و شما می توانید به 2روش دروس خود را
انتخاب نمائید :
الف) مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و سپس کلید ذخیره درس را کلیک نمایید.

ب ) و یا از لیست دروس ارائه شده ،دروس مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس دکمه « ثبت دروس
» را بزنید(.دروس انتخاب شده رنگشان تغییر می کند).

نکات مهم:

-

انتخاب دروس عملی که گروه بندی دارند فقط از لیست دروس ارائه شده مجاز می باشد( .روش ب)
چنانچه دروس انتخابی تداخل ساعت کالس و یا تاریخ امتحان داشته باشند سیستم اجازه ثبت
دروس را نمی دهد و به شما پیغام تداخل می دهد.
مسئولیت رعایت پیش نیاز بعهده دانشجو می باشد  .پیش نیاز هر درس در لیست دروس ارائه شده
مشخص شده است.
چنانچه مجوز ثبت نام شما از طریق آموزش یا مالی دانشکده بسته شده باشد (مثال اتمام سنوات یا
عدم پرداخت وام )  ،سیستم به شما اجازه ثبت نام نمیدهد.
لیست پیغام ها :

 -1فرمول محاسبه شهریه ایجاد نشده است لطفا به امور مالی مراجعه نمایید :مفهوم آن این
است که امور مالی دانشکده روال محاسبه شهریه شما را در سیستم تعریف نکرده است.
 -2لطفا در زمان تعیین شده مراجعه نمایید :طبق جدول زمان بندی جهت انتخاب واحد به
سایت مراجعه نمایید.
 -3وضعیت ترمی باید عادی باشد لطفا به آموزش مراجعه شود :دانشجویانی که در نیمسال -2
 93-94وضعیت ترم آنها عادی نبوده (مثال مرخصی ،عدم مراجعه  ،حذف ترم  ،محروم)...
بصورت اینترنتی نمی توانند ثبت نام نمایند و می بایست به گروه مراجعه کنند.
 -4وضعیت مشخصات دانشجو باید عادی باشد :دانشجویانی که وضعیت کلی آنها عادی نبوده
(مثال :فارغ التحصیل ،انصراف  ،عدم مراجعه  )...اجازه ثبت نام به آنها داده نمیشود.
 -5نامه میهمانی ثبت نشده است :دانشجوی میهمان پس از مراجعه به گروه آموزشی و ثبت نامه
و دروس مجاز میتواند انتخاب واحد اینترنتی نماید.
 -6انتخاب واحد اولیه ثبت نشده لطفا به آموزش مراجعه نمایید :در زمان حذف و اضافه
،چنانچه واحدگیری اولیه نداشته باشید؛ سیستم به شما اجازه حذف واضافه را نمیدهد.
 -7چون بیش از دو ترم مرخصی تحصیلی ثبت شده امکان ثبت نام وجود ندارد.
 -8چون معرفی به استاد گرفته اید امکان ثبت نام وجود ندارد.
 -9چون ترم جبرانی گرفته اید امکان ثبت نام وجود ندارد.

-10وضعیت ترم قبل نامشخص است امکان ثبت نام وجود ندارد.

 -11مشمول دانشجویان با تاخیر ثبت نام نمی باشید :در زمان ثبت نام با تاخیر برای
دانشجویانی که انتخاب واحد اولیه داشته اند و باالی  10واحد درس گرفته اند ،امکان انتخاب
واحد داده میشود.

راهنمای ثبت نام دانشجوی پذیرفته شده سال  94و وروردی جدید
چنانچه دانشجو ورودی جدید بوده ابتدا می بایست دستورالعمل و اطالعیه های مندرج در صفحه اول سایت
را با توجه به مقطع تحصیلی خود دانلود کرده و پس از مطالعه تکمیل آن به لینک های ثبت نام مراجعه
کرده(لینک  1و یا لینک  ،)2سپس از قسمت "ثبت نام دانشجویان جدید الورود"  ،ثبت نام
خود را انجام دهید.

پس از ورود به سیستم و با مطالعه شرایط ثبت نام بر روی دکمه ادامه کلیک کرده و در قسمت ورود کد
ملی ،کد ملی خود را بدون صفر های اولیه وارد نمائید.

سپس وارد صفحه انتخاب رشته شده و در این صفحه ابتدا رشته خود را انتخاب کرده و پس از آن شماره
شناسنامه خود را در کادر مربوطه وارد نمائید و دکمه اینتر را زده

در صفحه مشخصات فردی کلیه اطالعات خود را به درستی وارد نمائید

پس از تکمیل اطالعات فردی به مرحله بعد رفته و تعهدات مربوطه را با زدن تیک ،در کنار آنها تائید کنید.

در صفحه ارسال مدارک تصاویر عکس پرسنلی ،صفحات اول تا سوم شناسنامه ،کارت ملی ،آخرین مدرک
تحصیلی و تائیدیه نظام وظیفه خود را آپلود کنید.
پس از بازنگری مجدد اطالعات ثبت شده ثبت نام شما به پایان رسیده و پیغام ثبت نام شما با موفقیت
انجام شد را مشاهده کرده و برای طی مراحل بعدی به کارشناس مربوطه مراجعه نمائید.

در آخر نیز به پیامهای درج شده بر روی صفحه اول سایت واحد تهران شمال و صفحه
ورود به سیستم توجه فرمائید.

