بسمه تعالی

ل
رپدیس بین ا مللی ارس

نش مح
ب
اق ل توهج دا جویان ترم رپدیس
بدينوسيله ،به اطالع مي رساند جهت كنترل نهايي صحت دروس ثبت شده در سامانه جامع آموزش (تائيد صحت انتخاب واحد
ترم جاري دانشجويان) و رفع مغايرت هاي احتمالي در انتخاب واحد ترمي ،ليست هاي حضور و غياب امتحانات پايان ترم
و كارت ورود به جلسه امتحانات ،لطفاً کارت ورود به جلسه خود را از سامانه جامع آموزش مطابق راهنما چاپ نموده و دروس
انتخابي را از نظر نام درس ،شماره و گروه درسي با مشخصات ارائه شده در برنامه امتحاني مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
تخصصي مقايسه و اقدامات زير را انجام دهيد:
 .۱در صورت وجود مغايرت ،در دروس انتخاب شده از لحاظ نام درس ،شماره و گروه درسي الزم است جهت رفع مشكل موجود
به دفتر رئيس اداره آموزش پرديس مراجعه نمائيد.
 .۲در صورت عدم وجود مغايرت ،کارت ورود به جلسه را به امضاء امورمالي و اداره آموزش پرديس رسانده و در تمام جلسات
امتحاني به همراه داشته باشيد.

توجه:

تاريخ و زمان هاي ثبت شده برروي کارت ورود به جلسه امتحان معتبر نبوده و جهت اطالع از زمان دقيق برگزاري

امتحانات فايل ( Pdfبرنامه امتحاني رشته مورد نظر) پيوست نامه را دانلود نمائيد.
تذکر بسيار مهم :چنانچه دانشجو در زمان تعيين شده ( از روز سه شنبه مورخ  ۱397/۱0/۱۱الي روز جمعه مورخ )۱397/۱0/۱4
براي کنترل نهايي اقدامات فوق را انجام ندهد ،عواقب ناشي از مشكالت احتمالي (به ويژه در جلسات امتحاني) برعهده دانشجو
خواهد بود.

راهنمای چاپ کارت
ورود به جلسه امتحان
(گزارش )428

نش
راهنمای تصوریی نحوه استفاده از ساماهن جامع آموزش ( وژیه دا جویان  -چاپ کارت ورود هب جلسه امتحان )
 .۱ورود به سامانه جامع آموزش از طريق سايت پرديس بين المللي ارس : www.aras.ut.ac.ir

 .۲از صفحه باز شده دکمه "دانشجويان" را انتخاب نموده و سپس روي دکمه "ورود دانشجويان" کليک نمائيد.

 .3جهت ورود به سامانه جامع آموزش در صفحه زير شناسه يكتا و رمز عبور خود را وارد نمائيد.

 .4پس از ورود به سامانه جامع آموزش ،جهت مشاهده کارت دانشجويي مسير زير را دنبال نمائيد.

 .5در فرم زير و قسمتهاي مشخص شده را تكميل نموده و سپس بر روي دکمه " مشاهده گزارش" کليک نمايد.

 .6در فرم نشان داده شده مي توانيد اطالعات مربوط به انتخاب واحد ترم جاري و مبلغ کل بدهي خود را مشاهده نموده و جهت چاپ آن ،برروي دکمه
"

" کليک نمائيد.

 .7پس از چاپ کارت ورود به جلسه امتحانات ،جهت دريافت اجازه ورود به جلسات امتحاني مي بايست مراحل زير را انجام دهيد:

 .۱مراجعه به امور مالي پرديس و دريافت تائيد مالي
 .۲مراجعه به دفتر رئيس اداره آموزش پرديس و دريافت تائيد آموزش

توجه:
براي دانشجويان بدهکاري كه تائيد امور مالي پرديس را نداشته باشند و همچنين دانشجوياني
كه مشکل آموزشي (نداشتن انتخاب واحد ،نقص مدارک پرونده و  )....داشته باشند ،برگه
امتحاني درنظر گرفته نخواهد شد.

