بسمه تعالی

اقبل توهج دانشجویان محترم
راهنمای تصوریی نحوه استفاده از ساماهن جامع آموزش ( وژیه دانشجویان  -مشاهده نمرات )
 .1آدرس اینترنتی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران را در  Address Barمربوط به  Internet Explorerورژن  7یا
باالتر وارد نمائید.

 .2بعد از ورود به صفحه اصلی سایت پردیس ،بر روی لینک  Golestan Portalکلیک نمائید.
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بر روی دکمه ورود به سیستم کلیک نمائید.

 .4کد امنیتی را وارد کرده و بر روی دکمه ارسال کلیک نمائید.

 .5شناسه کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده و برروی دکمه " ورود " کلیک نمائید.

 .6پس از ورود به سامانه جامع آموزش ،جهت مشاهده نمرات ترم مورد نظر از مسیر مشخص شده در شکل وارد فرم اطالعات جامع
دانشجو شوید.

 .7پس از ورود به فرم مربوط به اطالعات جامع دانشجو برروی لینک مشغول به تحصیل ترم مورد نظر کلیک نمائید.

 .8در فرم باز شده همانطور که در شکل نشان داده شده است می توانید نمرات ترم مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

 .9در صورتی که مطابق شکل زیر نمرات نشان داده نشود.

 دو حالت وجود دارد :
حالت اول  :نمره توسط استاد مربوطه اعالم نشده است.
حالت دوم  :بدهی شما بیش از حد مجاز می باشد و جهت مشاهده نمرات باید بدهی خود را تسویه و یا به حد مجاز برسانید.
 .11جهت پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی می توانید مسیر نشان داد شده در شکل را دنبال نمائید.

 .11همانطور که در شکل نشان داده شده است ،در فرم مربوط به پرداختهای الکترونیکی Text Box ،مربوط به " مبلغ پرداختی "
قابل ویرایش می باشد ،و شما می توانید مبلغ مورد نظر را در این قسمت وارد کرده و سپس برروی آرم بانک تجارت کلیک نمائید
تا وارد صفحه مربوط به پرداخت الکترونیکی بانک تجارت شوید.
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پس از پرداخت شهریه ،تسویه حساب خود را به امور مالی پردیس اطالع دهید ،تا مجوز ثبت نمرات را حداکثر پس از 24
ساعت

در سامانه آموزش برای معاونت آموزشی صادر نمایند.

توجه :
الزم به ذکر است که پس از طی مراحل باال از مسیر ذکر شده و انجام تسویه حساب با امورمالی می توانند
نمرات خود را در سامانه آموزش مشاهده نمایند .در غیر اینصورت ،نمرات به هیچ عنوان قابل مشاهده نمی
باشد .ضمناً یادآوری مینماید از تماسهای مکرر در مورد اطالع از نمرات با پردیس خودداری فرمائید.

اداره آموزش
پردیس بین المللی ارس

