راهنماي استفاده از سایت اطالع رسانی ،سامانه مدیریت
امور کالس ها و پرتال دانشجویی
مشاهده سایت اطالع رسانی موسسه از طریق اینترنت :

www.khorasan.ac.ir
مشاهده سایت اطالع رسانی موسسه از طریق شبکه داخل موسسه :

http://192.168.2.237

جهت ورود به سیستم آموزش پس از وارد شدن به سایت اطالع رسانی ،از قسمت دسترسی سریع ،بر
روی سیستم آموزش کلیک نمایید.
ورود به سیستم آموزش از طریق شبکه داخلی موسسه :

http://192.168.3.10

ورود به سامانه مدیریت امور کالس ها ویژه دانشجویان:
پس از وارد شدن به سایت اطالع رسانی ،از قسمت دسترسی سریع ،بر روی سامانه مدیریت امور
کالس ها ویژه دانشجویان کلیک نمایید.

نحوه استفاده از نرم افزارها و فایل های اساتید:
برای این منظور از طریق سیستم های موجود در سایت ها ،ابتدا پنجره  RUNرا باز کنید

سپس عبارت  \\192.168.2.80را تایپ کرده و دکمه  OKرا بزنید

جهت استفاده از نرم افزارها وارد پوشه  Toolsشده و برای استفاده از فایل های اساتید وارد پوشه
 Teachersشوید.
جهت رزرو غذا ابتدا جهت شارژ حساب خود به امور مالی مراجعه کنید .پس از شارژ حساب خود ،وارد
سایت اطالع رسانی شده و بر روی گزینه سامانه خبری کلیک کنید  .در صفحه باز شده از قسمت سمت
چپ ،در قسمت ورود به سامانه ،شماره دانشجویی و رمز عبور خود را وارد کرده و بر روی دکمه ورود
کلیک نمایید

پس ورود به سیستم ،گزینه رزرو غذا را انتخاب می کنید .الزم به ذکر است که رزرو غذا فقط از روز
شنبه تا چهارشنبه فعال می باشد و دانشجویان محترم می توانند برای هفته بعد خود غذا رزرو کنند.

سیستم آموزش ویژه دانشجویان

سيستم پویا ،دانشگاه فردوسی مشهد
امکانات اصلی سیستم نظیر انتخاب واحد و ارزشیابی و  ...با مرورگر  FireFoxسازگاری بهتری دارد

شناسه :شماره دانشجویی
رمز اولیه :شماره دانشجویی  +شماره شناسنامه
تغییر رمز اولیه الزامی می باشد.
نکته مهم :دانشجویانی که شماره شناسنامه آنها همان کد ملی می باشد و کد ملی آنها با عدد صفر شروع می شود ،ابتدا رمز را با
صفر وارد نمایند و در صورت عدم ورود به سامانه رمز را بدون صفر وارد نمایند.
در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید وارد پرتال شوید می توانید با کارشناسان اداره آموزش و یا کارشناسان واحد انفورماتیک
تماس بگیرید.
تغییر رمز در طول ترم در صو رتیکه رمز خود را فراموش کرده باشید ،توسط کارشناسان اداره آموزش به صورت حضوری و فقط با
ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد.

پس از ورود به سامانه ،اخبار پرتال دانشجویی را مشاهده خواهید کرد .کلیه اخبار و اطالعیه هایی که در این بخش مشاهده می
کنید به منزله ابالغ رسمی از طرف دانشگاه بوده و الزم االجرا می باشند.
نکته مهم :با توجه به اینکه کلیه پرداخت های دانشجویان از طریق شناسه می باشد ،شناسه پرداخت خود را حتما به خاطر
بسپارید.
سیستم دانشجویی شامل پنج بخش کلی می باشد که در عکس فوق نیز قابل مشاهده می باشد.
 -1منوی اصلی:

که جهت بازگشت از سایر منوها به صفحه اصلی و بخش و اخبار و خروج امن از سیستم می باشد.

نکته مهم :بسیاری از مرورگرها به هنگام ورود رمز را ذخیره می کنند .برای خروج از سیستم در مکان های عمومی نظیر کافی نت
ها و  ...حتما پس از اتمام کارتان از گزینه خروج کامل برای خروج از سیستم استفاده نمایید.
**********

 -2منوی شخصی:
این بخش شامل اطالعات شخصی دانشجو می باشد که پس از پذیرش دانشجو توسط
سازمان سنجش به موسسه ارسال شده و در زمان ثبت نام تکمیل می گردد.
نکته مهم :ثبت تغییرات آدرس محل سکونت و شماره های تماس خصوصا شماره تلفن همراه
برای دریافت پیامک از سوی موسسه الزامی می باشد.
نکته :در صورت نیاز به ورود اطالعات تکمیلی در این بخش ،اطالعیه مورد نظر در بخش اخبار
ثبت خواهد شد.

نکته مهم :بسیاری از اطالعیه ها محدودیت زمانی دارند و دانشجو موظف است در زمان مشخص شده اطالعات مورد نیاز را به موسسه ارائه
نماید ،لذا کنترل منظم و روزانه بخش اخبار از بروز مشکالت احتمالی بعدی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

 -3منوی آموزشی:
یکی از مهمترین بخش های پرتال دانشجویی همین منو می باشد.
توضیح مختصر ابزارهای این بخش به شرح ذیل می باشد:
 دروس ارائه شده :کلیه دروس ارائه شده هر سال و نیم سال در این بخش قابل مشاهده میباشد.
 گروه های درسی مجاز :لیست دروسی که برای رشته و مقطع دانشجو ارائه شده و دانشجومجاز به انتخاب آنها می باشد.
نکته :برخی دروس نظیر دروس عملی و عمومی در بیش از یک گروه ارائه می شوند .دانشجو باید
دقت داشته باشد که درس را با شماره گروهی انتخاب نماید که شرایط انتخاب آن را دارد و یا با
برنامه درسی بیشترین هماهنگی را داشته باشد.
 انتخاب واحد :سیستم انتخاب واحد به گونه ای می باشد که دروس ارائه شده و مجاز برایدانشجو پیش انتخاب می شود و دانشجو باید شماره گروه درس مورد نظر خود را طبق مقررات
آموزش و چارت تحصیلی در کادر مورد نظر وارد نموده و سپس درس را انتخاب نماید.
 حذف و اضافه :طبق تقویم ارائه شده در هر نیم سال بر اساس ضوابط آموزشی ،دانشجویانمی توانند تعدادی از دروس را از انتخاب واحد خود حذف نموده و یا به آن اضافه نمایند .در حذف و اضافه تعداد درس مهم می باشد و تعداد
واحدها لحاظ نمی شود .پیش فرض سیستم دو درس می باشد(یعنی دو درس حذف و یا دو درس اضافه).
نکته مهم :در صورتیکه درسی در انتخاب واحد دانشجو باشد و گروه جدید برای زمان حذف و اضافه ارائه شده باشد و دانشجو متقاضی اخذ
آن گروه باشد ،می تواند فقط شماره گروه جدید را وارد نماید .تغییر شماره گروه در زمان حذف و اضافه از سقف دروس مجاز برای حذف و
اضافه لحاظ نمی شود.
 برنامه کالسی :برنامه ساعات کالس های انتخاب واحد شده در این بخش در دسترس می باشد.نکته مهم :گاهی اوقات بنا به دالیلی ،گروه های آموزشی در ابتدای نیم سال تحصیلی مجبور هستند برنامه کالسی را تغییر دهند .لذا قبل از
آمدن به موسسه جهت شرکت در کالس حتما آخرین تغییرات برنامه کالسی خود را کنترل نمایید.
 برنامه امتحانی :برنامه امتحانی دانشجو در این بخش در دسترس می باشد.نکته مهم :در صورتیکه در برنامه امتحانی در یک روز و ساعت بیش از یک امتحان داشتید ،حتما مشکل خود را به صورت مکتوب به اداره
آموزش منعکس نمایید.
 اطالعیه نمرات ترم :این بخش در زمان امتحانات فعال شده و اساتید نمره اولیه خود را در این بخش ثبت می نمایند و دانشجویان جهتاطالع از نمره اولیه خود و ارسال درخواست تجدید نظر – طبق مقررات آموزشی – می توانند از این بخش استفاده نمایند.
نکته مهم :در خواست تجدید نظر قبل از امضاء دیجیتال و قطعی شدن نمره و فقط یک بار توسط دانشجو امکان پذیر می باشد ،لذا در
استفاده از این ابزار دقت داشته باشید .این سیستم به گونه ای طراحی شده است که اساتید محترم حتما پاسخ دانشجو را خواهند داد.
 -تاییدیه :تاییدیه انتخاب واحد و ریز عملکرد انتخاب واحد و حذف و اضافه کاربران سیستم در این بخش در دسترس می باشد.

 اطالعیه نمرات :کارنامه دانشجو در این بخش در دسترس می باشد .این کارنامه فقط جهت اطالع از نمرات تایید شده می باشد و به هیچوجه قابل ارائه به خارج موسسه نیست .در ص ورت نیاز به ریز نمرات دانشجو حتما باید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک الزم به اداره
آموزش تحویل نماید.
 چارت درسی :این امکان در حال حاضر غیر فعال می باشد. ارزشیابی اساتید :در هر نیم سال تحصیلی ارزشیابی الکترونیک از عملکرد اساتید محترم توسط سیستم آموزش صورت می پذیرد .بازهارزشیابی معموال یک ماه قبل از اتمام نیم سال می باشد که تاریخ دقیق آن در بخش اخبار درج می گردد.
نکته مهم :ارزشیابی های ثبت شده کامال محرمانه بوده و هیچ کس از نظرات فردی شرکت کننده در ارزشیابی مطلع نشده و فقط میانگین
گزینه های وارد شده لحاظ می شوند.
 چکیده پایان نامه :این بخش در حال حاضر غیر فعال می باشد. تکالیف دروس :بعضی از اساتید پروژه ها و تمرین ها و تکالیف دروس خود را از طریق سیستم تعریف نموده و از دانشجویان می خواهند کهاز طریق پرتال نتیجه را برای ایشان ارسال نمایند .در صورت استفاده استاد از این امکان دانشجو می تواند تکالیف خود را از این طریق برای
ایشان ارسال نماید.
حضور و غیاب :این بخش در حال حاضر غیر فعال می باشد.
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل :این بخش آماده استفاده می باشد و به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
کارت ورود به جلسه :دریافت کارت ورود به جلسه آزمون قبل از شروع امتحانات برای دانشجویان فعال می شود.
**********
 -4منوی مالی:
این بخش شامل ابزارهای زیر می باشد:
 کارنامه مالی :ریز شهریه دروس و پرداخت های دانشجو در این بخش در دسترس می باشد. پرداخت الکترونیکی :در صورت داشتن رمز دوم یا همان رمز اینترنتی امکان پرداخت شهریه بهصورت الکترونیکی با کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.
 لیست پرداختهای الکترونیکی :گزارش پرداختهای الکترونیکی.راهنمای پرداخت الکترونیکی :راهنمای گام به گام پرداخت الکترونیکی.

 -5منوی خدمات:
در این منو ابزار تغییر رمز وجود دارد.
در صورت نیاز به تغییر رمز خود می توانید از این ابزار استفاده نمایید.
نکته مهم :در صورتیکه برای استفاده از سیستم از مکان های عمومی استفاده نمودید ،پیشنهاد می
شود حتما رمز خود را تغییر دهید.

**********
تلفن های موسسه5028201-4 :
ایمیل موسسهinfo@khorasan.ac.ir :

