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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

موزش با توصیه وزارت بهداشت، درمان وآ سیستم مدیریت امور آموزشی سما، نرم افزاری است که

امکان انجام  است و این سیستم  بکار گرفته شده کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور درپزشکی 

امور مربوط به دانشجویان از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد، کنترل ترم های تحصیلی، شرکت در کالس 

 . می نمایدفراهم در دانشگاه ها و جلسه امتحان تا فارغ التحصیلی و... را 

از پانل ها و زیر پانل های مختلفی تشکیل شده است که در این جزوه سعی بر  نرم افزار سیستم این

بررسی مجدد قرار  آن گردیده است که مطالب پر کاربرد مورد استفاده کارشناسان آموزش مرور و مورد

 گیرد.

امید است که جزوه مذکور راهنمای مفیدی جهت بهره برداری از سیستم مدیریت امور آموزشی سما 

 باشد. برای شما همکار عزیز 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

برای ورود به سیستم مدیریت آموزش )بهداشت( سما، از اپلیکیشنی که بر روی دسکتاپ نصب شده 

 است، استفاده می کنیم.

 

برای ورود به این سیستم از کد کاربری و کلمه عبوری که قبالً توسط مدیر سیستم در اختیار شما 

 است، استفاده می کنید.کارشناسان محترم قرار گرفته 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

دانشجو مهمترین  مولفه ای است که سیستم میدریت امور آموزشی با آن سروکار دارد، بنابراین پانل 

های این سیستم نرم افزاری شامل بخش هایی برای تعریف مشخصات دانشجو، دروس دانشجو، سوابق 

 تحصیلی دانشجو، گزارشات دانشجو و... می باشد.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 استفاده می کنیم.دکمه ثبت نام  و پانل دانشجویاناز ثبت اطالعات دانشجو برای 

شامل آیتم های ذیل می باشد: اطالعات دانشجو تب، پنجره ثبت نامدر   

شماره دانشجویی، نام خانوادگی و نام دانشجو، نام پدر، جنسیت، شماره شناسنامه، سریال شناسنامه،  

تاریخ تولد، تاریخ شروع به تحصیل، ترم ورود، سهمیه ثبت نامی، سهمیه نهایی، نیمسال ثبت نام 

تحصیلی، دانشجو، کد ملی دانشجو، وضعیت بومی، نوع پذیرش، دوره تحصیلی، نوع بورسیه، وضعیت 

نوع دوره، دانشکده، رشته، مقطع، وضعیت تاهل، استان و شهر و بخش محل تولد، دین و مذهب دانشجو 

  و... و محل صدور شناسنامه دانشجو
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سپس خط تیره و سپس نام دانشجو را  در ثبت نام و نام خانوادگی دانشجو ابتدا نام خانوادگینکته: 

 تایپ می کنیم.

کلیک از قسمت پایین پنجره را  ویرایشتغییر در اطالعات دانشجو ابتدا دکمه برای انجام هر نکته: 

کلیک می را  ذخیرهسپس تغییرات مورد نیاز را اعمال نموده و برای نگهداری آنها دکمه می کنیم 

 کنیم.

 می باشد. F2اطالعات  ذخیره سازیو برای  F4اطالعات فیلدها  ویرایش: کلید میانبر برای نکته

موارد ذیل توسط اداره آموزش ثبت می گردد: اطالعات تکمیلی دانشجوتب در   

نوع دیپلم، تاریخ اخذ دیپلم و معدل دیپلم دانشجو، گروه آزمایشی کنکور و زبان کنکور دانشجو، 

شماره داوطلبی دانشجو، موسسه طرف تعهد و شهر محل تعهد دانشجو، سهمیه قبولی، وضعیت نظام 

همراه، نوع سکونت و قومیت دانشجو و تعداد نیمسال مرخصی تحصیلی و  وظیفه، تلفن دائم، تلفن

 و... تعلیقی دانشجو و رتبه کنکور و سال قبولی در کنکور
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

برخی از فیلدهای اطالعات دانشجو ستاره دار هستند، و ستاره دار بودن فیلد نشانه اجباری بودن نکته: 

 . تکمیل آن فیلد می باشد

 اطالعاتی نظیر موارد ذیل تکمیل می گردد: 2تب اطالعات تکمیلی دانشجودر 

ملیت، تابعیت، نوع تعهد خدمت دانشجو، سال قبولی در کنکور، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی، 

وضعیت آموزش رایگان، سوابق مقاطع قبلی تحصیلی دانشجو از قبیل دانشگاه، رشته و مقطع قبلی و 

 و...  افزودن تصویر دانشجو از مقطع قبلی دانشجو، ی تاریخ فارغ التحصیل



                       

8 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 



                       

9 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

استفاده نمود و بخشی از نام خانوادگی  تب لیست دانشجویانیک دانشجو می توان از برای جستجوی 

پس از انتخاب الگوی مورد وارد نمود و  باکسرا در  ، شماره شناسنامه یا کد ملییا شماره دانشجویی 

از صفحه کلید فرآیند جستجو را آغاز نمود، برای  Enterدکمه جستجو با زدن کلید  ننظر با فشرد

 جستجوی دانشجویان غیر فعال، فقط کافی است تیک گزینه فقط دانشجویان فعال برداشته شود.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نمایش دانشجویان در این پنجره بر اساس دسترسی کاربر می باشد و در صورتیکه کاربر به  نکته:

 رسی داشته باشد می تواند دانشجویان آنها را نیز جستجو و مشاهده نماید.ستدیگر د دانشکده های

 رکورد می باشد. 500حداکثر تعداد رکوردهای جستجو در این پنجره نکته: 

از تب عملکرد تحصیلی می توان نمودار میانگین نمرات دانشجو در نیمسالهای تحصیلی مختلف و 

 همچنین میانگین نمرات دانشجو در نیمسال با مقایسه کالس، رشته ورودی را مشاهده می گردد.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

، گزینه امکاناتمی توان از منوی  ،در این بخش برای بررسی دقیق تر وضعیت تحصیلی دانشجونکته : 

از صفحه کلید را فشرد تا  CTRL+Kرا انتخاب نمود یا کلید های میانبر   نمایش کامل کارنامه دانشجو

 کارنامه دانشجو نمایش داده شود.

می توان از منوی  ،برای نمایش نمودار ستونی میانگین نمرات دانشجو در نیمسال های مختلفنکته : 

از صفحه  CTRL+Gرا انتخاب نمود یا کلید های میانبر   نمودار میانگین نمرات دانشجو، گزینه امکانات

 کلید را فشرد.

ذخیره نمودار ، گزینه امکاناتبرای ذخیره سازی نمودار عملکرد دانشجو، می توان از منوی نکته: 

و  تعیین محل ذخیره سازی نمودارو سپس در پنجره ای که ظاهر می شود با  را انتخاب نمود عملکرد

 تصویر نمودار را ذخیره نمود. ،درج نام
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معرفی به استاد، میهمانی، ، از قبیل در حال تحصیل، دانشجوتعیین وضعیت نیمسال های تحصیلی برای 

استفاده می وضعیت نیمسال دانشجو دکمه و  پانل دانشجویانو غیره ، از مرخصی تحصیلی، تعلیقی 

 کنیم.

وارد  باکسدر ابتدا شماره دانشجویی مورد نظر را ، وضعیت نیمسال های تحصیلی دانشجو پنجره در 

، به این ترتیب نام خانوادگی و نام دانشجو،  فشار می دهیمرا از صفحه کلید  Enterکلید سپس نموده و 

وضعیت نیمسال های تحصیلی به همراه شماره شناسنامه، نیمسال ورود و رشته تحصیلی دانشجو و 

 دانشجو نمایش داده می شود.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سپس نیمسال مورد نظر  ،کلیک می کنیمرا اضافه از پایین پنجره ابتدا دکمه  درج وضعیت جدیدبرای 

را انتخاب می کنیم و بعد از اتمام کار دکمه  وضعیت دانشجو در آن نیمسال را در کادر وارد نموده و

 .کنیم کلیک میرا ذخیره 

 از صفحه کلید می باشد. insertکلید میانبر اضافه کردن، دکمه نکته: 

در صورت حذف یکی از نیمسال های تحصیلی از این قسمت کلیه سوابق دانشجو )نمرات دروس(  نکته:

 آن ترم از کارنامه حذف خواهد شد.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 تغییر رشتهدکمه و  پانل دانشجویاناز برای تغییر شماره دانشجویی  و پرونده دانشجو، تغییر رشته و.. 

 استفاده می کنیم.

را از صفحه کلید  Enterو سپس کلید  مورد نظر وارد نموده باکسابتدا شماره دانشجویی مبدا را در 

 فشار می دهیم.

 

مشخصات دانشجو در جدول سبز رنگ نمایش داده می شود، پس از اطمینان از نمای اطالعات 

مقصد را برای دانشجو دانشجوی مورد نظر، شماره دانشجویی جدید، نوع تغییر، رشته، دوره و دانشکده 

تغییرات انجام شده در  درج نموده و دکمه انتقال پرونده دانشجو به شرایط جدید را کلیک می کنیم.

 جدول آبی رنگ پایین پنجره نمایش داده می شود.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 استفاده می کنیم. انتخاب واحددکمه و  پانل دانشجویاناز برای انجام انتخاب واحد دانشجو 

 کد درسرا انتخاب نمود سپس در جدول  اضافه، گزینه رکودبرای اضافه کردن درس می توان از منوی 

ظاهر می شود  نام درس، تعداد واحد و وضعیت درسرا درج نموده و با فشردن کلید تب  گروه درسو 

 و با انتخاب گزینه ذخیره کامل درس از منوی رکورد میتوان درس مورد نظر را ذخیره نمود.

 

را انتخاب نمود.  حذف، گزینه رکوددر صورت نیاز به حذف درس میتوان  از منوی 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 استفاده می کنیم. حذف و اضافهدکمه و  پانل دانشجویاناز دانشجو  حذف و اضافهبرای انجام 

را انتخاب نمود و با انتخاب  درسیک حذف ، گزینه رکودکردن درس می توان از منوی  حذفبرای 

 نمود. حذفتوان درس مورد نظر را  گزینه ذخیره کامل درس از منوی رکورد می

 

 .را انتخاب نمود بازگرداندن درس، گزینه رکوددرس میتوان  از منوی  بازگرداندر صورت نیاز به 

 می باشد.  Ctrl +Delکلید کمکی برای حذف درس نکته :

 می باشد.  Shift +Delکلید کمکی برای بازگرداندن درس نکته :
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

استفاده می  جمعی انتخاب واحددکمه و  پانل دانشجویاناز  یاندانشجوجمعی انتخاب واحد برای انجام 

 کنیم.

 :نمایش لیست دانشجویانی که می خواهیم برای آنها انتخاب واحد جمعی انجام بدهیمبرای 

نها را از هم با ویرگول آ و کنیمشماره های دانشجویی را در باکس شماره دانشجویی وارد می توانیم 

از فیلتر های  به جای وارد کردن شماره های دانشجویی به صورت دستی می توانیم و یا نیمجدا ک

و سپس بر روی دکمه انتخاب کنیم یک رشته ورودی را  رشته تحصیلی دانشجویان، و نیمسال ورود

  کلیک کنیم. ه لیست دانشجویانمشاهد

 

به مرحله انتخاب درس های  بعدیپس از کنترل لیست نمایش داده شده با کلیک کردن بر روی دکمه 

می توانیم کلیه دروس موجود در جدول را  حذف کلیه دروسمی رویم، با کلیک کردن بر روی دکمه 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تفاده از دکمه های زیر جدول درج اسپاک کنیم و کد دروس مورد نظر برای انتخاب واحد جمعی را با 

 کنیم.

 

 

 

 

 توانید می همچنین . نمایید ایجاد جدید رکورد یک توانید می کلید این از استفاده با

 . نمایید استفاده دارد قرار کیبورد روی بر که Insert کلید از

 می همچنین . نمایید ویرایش را گذشته اطالعات توانید می فوق کلید از استفاده با

 . نمایید استفاده ویرایش برای F4 کلید از توانید

 همچنین . شود می ذخیره و تایید کلید این توسط افزار نرم در شده وارد اطالعات

 . نمایید استفاده ذخیره و تایید برای F2 کلید از توانید می
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 از توانید می داشتید را شده انجام تنظیمات ذخیره عدم و انصراف به نیاز زمانی اگر

 . نمایید استفاده کلید این

 . شود می انجام فوق کلید توسط Refresh یا و آوری بروز فرایند

 . شوید می هدایت قبلی و بعدی رکورد به ها کلید این از استفاده با

 . شوید می هدایت رکورد آخرین و رکورد اولین به ها کلید این از استفاده با
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

در این مرحله این است که درس مورد نظر در  رکورد به رنگ زردعلت مشاهده شدن یک  نکته :

 تعریف دروس  فعال نیمسال جاری از پانل دروس تعریف نشده است.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 برویم.پس از درج دروس در انتخاب واحد جمعی باید به مرحله بعدی جهت انجام انتخاب واحد 

از قبیا  در صورت بروز خطا در حین اجرا، می توانید تیک کنترل های موجود در باالی پنجرهنکته: 

 را بردارید. کنترل ظرفیت درس، کنترل جنسیت درس، کنترل رعایت پیش نیاز و...
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

حذف  نتایج مشاهده می شود، در صورتی که بخواهیم انتخاب واحد رادر تب  نتایج انتخاب واحد

 کنیم می توانیم با کلیک بر روی دکمه حذف انتخاب واحد جمعی این عمل را انجام دهیم.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اصالح ، دکمه دانشجویاناز پانل  می توان بررسی و کنترل دروس دانشجو در ترم های مختلفبرای 

در این پنجره با درج شماره دانشجو در باکس مربوطه و فشردن کلید  استفاده نمود. سوابق درسی

Enter و می توان سوابق درسی  از صفحه کلید، سوابق درسی دانشجو به تفکیک ترم ظاهر می شود

 .را اصالح کرد

 

کلیه تغییرات در سیستم قابل مشاهده می باشد، لذا از حذف و انتخاب واحد خارج از موعد یا   نکته :

 ییر نمره دانشجویان حتی االمکان خود داری فرمایید.تغ
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : اساتید انل پ

 اختیارمان در را اساتید دروس گزارشات ، زمانبندی و نمره ثبت ، اساتید معرفی برای امکاناتی مجموعه اساتید پانل 

 . دهد می قرار

 : هفتگی برنامه کلید

 تنظیمات از گزارش این اطالعات . نماییم استفاده فوق کلید از توانیم می اساتید هفتگی برنامه از گزارشی تهیه برای

 کردید مشاهده نادرستی اطالعات فوق گزارش در زمانی اگر . شود می خوانده نیمسال دروس تعریف در شده انجام

 کدام هر که باشد می تب سه دارای فوق یدکل. نماییم مراجعه دروس پانل  در نیمسال دروس تعریف کلید به حتما

 خروجی فقط و باشد می یکسان تب سه این در گیری گزارش فرایند خوشبختانه . دهد می ارائه را خاص گزارشی

 . باشد می متفاوت آنها

 : از عبارتند قسمت این یها تب

  : دانشگاه کالسی برنامه

 محل . دهد می ارائه هفته روزهای در دانشگاه اساتید تمامی کالسی برنامه از گزارشی است مشخص که همانطور

 برنامه . شود می مشاهده گزارش این در که است اطالعاتی جمله از درس نام و استاد نام ، کالس زمانبندی ، کالس

 ها واحد تعدا ، درس نام . دهد می ارائه جداگانه بصورت استاد هر برای هفتگی برنامه از گزارشی : اساتید کالسی

 . شود می داده نمایش گزارش این در که باشند می اطالعاتی کالس تشکیل محل ، پایان و شروع ساعت ،

 :هفته در اساتید حضور تراکم

 توانیم می همچنین. دهد می ارائه را دانشکده در حضور ساعات و هفته در استاد حضور روزهای تعداد از گزارشی

 .آورید فراهم خود گزارش برای را مناسبی بندی دسته کلید این در موجود های فیلتر از استفاده با
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 : جمعی راهنمای استاد تخصیص کلید

 راهنما استاد تخصیص قابلیت دارای فوق کلید . نماییم مراجعه کلید این به توانیم می راهنما استاد تخصیص برای

 می است شده گنجانده قسمت این در که بندی دسته های ویژگی از استفاده با دانشجویان به گروهی صورت به

 زمانهایی برای تب این از شود می پیشنهاد . دهیم انجام را فرایند این نیز فردی صورت به توانیم می همچنین . باشد

 کند نهایی ثبت نمره است نتوانسته اینکه یا و است نشده نمره ثبت به موفق دالیلی به بنا استاد که شود استفاده

 برای متعددی فیلترهای آنها داخل که دارد وجود متعددی های تب کلید این در فرمایید می مالحظه که همانطوری.

 استفاده با بندی دسته انجام از بعد . یابید دست خود خواسته به دقت کمی با توانیم می که دارد وجود بندی دسته

 استاد کد توانیم می اکنون . شود می داده نمایش جدول در شما نظر مد اطالعات دانشجویان لیست نمایش کلید از

 . دهیم اختصاص دانشجویان به را آن و نماییم وارد را راهنما

 نمایش جدول در آمده بدست اطالعات از خروجی گرفتن دارد وجود قسمت این در که خوبی امکانات از یکی

 . نماییم تهیه مختلف های فرمت با خروجی و نماییم کلیک راست جدول روی بر توانیم می . باشد می اطالعات
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 : استادان نمره ثبت گزارش کلید

 گزارش کلید این به مراجعه با توانیم می داشتید اساتید نمرات ثبت وضعیت مورد در اطالعاتی به نیاز زمانی اگر

 توسط شده ثبت نمره یا و دورس برای شده ثبت نمره وضعیت اساس بر گزارش تهیه نحوه . نماییم تهیه را نظر مورد

 : از عبارتند یابید دست آنها به کلید این در توانیم می که گزارشی انواع . باشد می استاد

گزارش نمره که دروسی مثال برای .دارند نشده گزارش نمره که دانشجویان ، اساتید ، دورس از گزارش تهیه 

 . است نکرده ثبت نمره دانشجویی یا درس برای که استادی یا و دارد نشده

موقت ثبت نمره که دروسی مثال برای .دارند موقت ثبت نمره که دانشجویان ، اساتید ، دورس از گزارش تهیه 

 .دارند موقت ثبت نمره که دانشجویانی یا و دارد موقت ثبت نمره دانشجویی یا درس برای که استادی یا و دارد

نهایی ثبت نمره که دروسی مثال برای .دارند نهایی ثبت نمره که دانشجویان ، اساتید ، دورس از گزارش تهیه 

 . اند کرده نهایی ثبت را نمرات که اساتیدی یا و دارند

دروسی مثال برای .است شده ثبت آموزش توسط آنها نمره که دانشجویان ، اساتید ، دورس از گزارش تهیه 

 . است شده ثبت آموزش توسط آنها نمره که دانشجویانی یا و است شده ثبت آموزش توسط آنها نمره که

 متعددی های فیلتر کدام هر درون که دارد وجود مختلف عناوین اساس بر بندی دسته برای تب سه همچنین0

 .است موجود عنوان آن به مختص

 انتخاب را نمره وضعیت انتها در و نموده مشخص را نیمسال ، بندی دسته انجام از بعد کافیست گزارش تهیه برای

 . نماییم تهیه را گزارش F1 میانبر کلید یا سازی آماده کلید از استفاده با و کرده
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 : دانشگاه اساتید لیست کلید

 استفاده با توانیم می همچنین. دهد می ارائه را آنها برای شده ثبت اطالعات و دانشگاه اساتید از گزارشی فوق کلید

 انجام را خود نظر مورد بندی دسته. یابید دست مختلفی های بندی دسته به قسمت این در موجود فیلترهای از

 کنیم استفاده نمایش پیش کلید از گزارش مشاهده برای انتها در و نماییم استفاده سازی آماده کلید از سپس دهیم

 کمک های ستون انتخاب گزینه . دارد وجود مختلف های فرمت با خروجی گرفتن قابلیت گزارش این ارائه مراهه به

 . باشد تر کامل خروجی در شده گرفته اطالعات کند می
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 : نیمسال در اساتید دروس گزارش کلید

 گزارشی اول تب . متفاوتند ارائه نحوه و اطالعات در گزارش دو این خروجی که باشد می تب دو دارای فوق گزارش

 و واحدها تعداد از از گزارشی دوم تب در و عملی و تئوری واحدهای تعداد همراهه ب نیمسال در اساتید دروس از

 . دهد می نمایش آنها همکار درصد
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 : استاد غیاب حضور مشاهده لیدک

 درس که هایی روز در اساتید غیاب و حضور از گزارشی توانیم می است مشخص کلید این عنوان از که همانطوری

 این هفتگی برنامه اولیه اطالعات و بوده درس کد اساس بر گزارش این عملکرد نحوه . کنیم تهیه را اند داشته

 انتخاب نظر مورد نیمسال کافیست گزارش این سازی آماده برای . شود می خوانده نیمسال دروس تعریف از قسمت

 استاد اطالعات تا نماییم استفاده سازی آماده کلید از استاد کد نمودن وارد از بعد . نماییم وارد را استاد کد از بعد و

 می چاپ برای آماده و نمایش را قسمت این گزارش فرم گزارش تهیه کلید . شود داده نمایش قسمت این جداول در

 . کند
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 : نیمسال پانل 

 . دارد قرار پانل  این در باشد می دانشجو ترم به مربوط ابزارهای و نیمسال تعاریف به مربوط که هایی کلید تمامی

 : نیمسال تغییر لیدک

 های نیمسال تمامی به و دهیم تغییر افزار نرم را نیمسال بتوانیم تا دهد می را اجازه این شما به نمیسال تغییر کلید

 همان خصوصیات و اطالعات تمامی به که است این کار از هدف . باشید داشته دسترسی افزار نرم در شده ایجاد

  نماییم استفاده افزار نرم اصلی منوی در میانبر های کلید از توانیم می کار این برای . باشید داشته دسترسی نیمسال
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 : نیمسال در دانشجویان وضعیت تغییر کلید

 دانشجویی تیوضع توانیم می مثال برای دهیم تغییر را دانشجو نیمسال وضعیت توانیم می فوق کلید از استفاده با

 یا و دانشجو ابتدا فوق کلید در کافیست کار این برای . دهیم تغییر مرخصی به تحصیل درحال از درنیمسال را

 Ctrl + T. نماییم انتخاب را دانشجویان از گروهی

 ویا دانشجو انتخاب از بعد . باشد می پذیر امکان قسمت این در موجود فیلترهای از استفاده با بندی دسته قابلیت

 مرحله . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد بندی دسته دانشجویان لیست کلید از استفاده با دانشجویان

 را نظر مورد وضعیت و نماییم باز را فیلد این کشویی لیست .نماییم انتخاب را نظر مورد نیمسال وضعیت باید بعدی

 نظر مورد دانشجویان توانیم می همچنین . نماییم کلیک وضعیت تخصیص کلید روی بر باید انتها در . نماییم انتخاب

 . نماییم فعال غیر نیمسال در
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 : فولدر از عکس گرفتن کلید

 را دانشجویان های عکس اینکه یا و کنیم استخراج افزار نرم از را دانشجویان های عکس دارید نیاز که هایی زمان

 برای اول تب باشد می تب دو دارای فوق کلید . نماییم استفاده فوق کلید از توانیم می نماییم ذخیره افزار نرم در

 . باشد می افزار نرم در دانشجویان های عکس ذخیره برای دوم تب و افزار نرم از ها عکس استخراج

 نماییم بندی دسته را نظر مورد دانشجویان باید ابتدا هارد در آنها ذخیره و افزار نرم از ها عکس استخراج برای

 مسیر ابتدا . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد بندی دسته دانشجویان لیست کلید از استفاده با سپس

 های فایل نام قسمت این در که نماییم مشخص را ها فایل نام باید آن از پس و نماید می مشخص را فایل ذخیره

 ذخیره فرمت درانتها . باشد پرونده شماره یا و داوطلبی شماره ، دانشجویی شماره براساس توانیم می شده ذخیره

 فرایند تکمیل برای . باشد می BMP ویا JPG قسمت این در گرفته قرار های فرمت که کنیم می مشخص را فایل

 دانشجویان های عکس کردن منتقل برای . نماییم منتقل هارد روی بر را ها عکس تصاویر ذخیره کلید از استفاده با

 های فایل مسیر سپس نماییم مراجعه تب این به کار این برای . نماییم استفاده کلید این دوم تب از باید افزار نرم به

 باشید داشته توجه نماییم مشخص افزار نرم شناسایی برای را ها عکس نام باید آن از بعد و نماییم مشخص را عکس

 بروز کلید از فرایند تکمیل برای . است شده تعیین افزار نرم در که باشد شرایطی با منطبق باید ها فایل نام که

 . نماییم استفاده دانشجویان عکس کردن
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 : ورودی معدل محاسبه کلید

 محاسبه کلید وارد و کنیم مراجعه نیمسال پانل  به کنیم رسانی بروز را دانشجویان معدل داشتید نیاز زمانی در اگر

 های فیلتر از استفاده با باید ابتدا در کنیم بروزرسانی را دانشجویان های معدل اینکه برای . شوید ورودی معدل

 کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از بعد . نماییم بندی دسته را دانشجویان از گروهی یا و دانشجو موجود

 کلید از استفاده با انتهای در . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات ، فوق شرایط با دانشجویان لیست

 . دهیم انجام و تکمیل فرایند لیست دانشجویان تک تک رسانی بروز
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 : گزارشات پانل 

 اطالعات آوری جمع وظیفه که باشد می گزارشات بخش سیستم مدیریت امور آموزشی سما مهم های قسمت از یکی

 که باشد می پانل  زیر چهار دارای گزارشات پانل  . را بر عهده دارد مشخص فرمی و قالب در کاربر به آنها ارائه و

 اکثر در گزارشات تهیه نحوه که آنجایی از . است گرفته قرار گزارشات تهیه برای متعددی های کلید کدام هر داخل

 گزارشات فقط و دهیم نمی قرار بررسی مورد را آنها تمامی است متفاوت آنها خروجی فقط و بوده یکسان ها کلید

 . کنیم می بررسی را مهم

 : دانشجویان پانل  زیر

 ازکلیدهای استفاده با توانیم می . باشد می دانشجویان به مربوط آن گزارشات و ها کلید تمامیشامل پانل  زیر این

 اطالعات و تحصیلی وضعیت اطالعات ، نیمسال اطالعات ، دانشجویان ای شناسنامه اطالعات از گزارشاتی قسمت این

 . مباشی داشته اختیار در را ... غیره و نمرات وضعیت
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 :دانشجویان کلی وضعیت گزارش کلید2

 شماره همراه به کل معدل ، دانشجو گذرانده های واحد از گزارشی توانیم می از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

 دسته قسمت این های فیلتر از استفاده با ابتدا کافیست کار این برای . کنیم تهیه دانشجویی اطالعات و همراه تلفن

 346 نیمسال ورودی دانشجویان کلی وضعیت بر مبنی گزارشی توانیم می . آوردید دست به را خود نظر مورد بندی

 داده نمایش جدول در نظر مورد گزارش سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از بعد . آورید بدست

 . نماییم مشاهده شده طراحی پیش از فرمی در گزارش توانیم می همچنین. شود می

 نکته: برای کنترل معدل یک دانشجو در میان سایر دانشجویان می توانیم از این گزارش استفاده کنیم.
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 : دانشجو ثابت اطالعات مشاهده کلید

 ترین کامل و ترین کاربرد پر از یکی" شاهده اطالعات ثابت دانشجوم"کلید  از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

 تحصیلی و ای شناسنامه اطالعات تمامی از آن از استفاده با توانیم می و است شده ایجاد افزار نرم در که گزارشاتی

 . کنیم تهیه گزارش دانشجو

برای تهیه خروجی از گزارشات نمایش داده شده در جدول، با کلیک راست بر روی جدول و انتخاب خروجی فایل در 

 یا اکسل و... می توانید عالوه بر پرینت گزارشات، فایل خروجی تهیه نمائید. Wordقالب
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 : گزارش دانشجویان فعال ترم کلید

خروجی ارائه میکند که می توانیم با " گزارش دانشجویان فعال ترم"کلید  از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

، مزیت این گزارش کنیم تهیه لیست واحد داشته و فعال می باشند، از دانشجویانی که در ترم انتخاب استفاده از آن

 این می باشد که معدل سه ترم اخیر دانشجویان و تعداد واحدهای ترم جاری، سهمیه و... را نمایش می دهد.
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 : گزارش وضعیت نیمسال دانشجو کلید

گزارشی از وضعیت  می توانیم " وضعیت نیمسال دانشجو"با استفاده از کلید  از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

 اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این براینیمسال دانشجویان با نمایش معدل، ارائه نماید. 

 سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس . کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را

 . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : گزارش دانشجویان مشروط کلید

می توانیم گزارشی از دانشجویان مشروط " گزارش دانشجویان مشروط"کلید  از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

 سپس و نماییم بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این برای تهیه کنیم.

 جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس . کنیم تهیه را گزارش

 . شود می داده نمایش
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 :دانشجویان شناسنامه ای گزارش کلید2

 کار این برای . کنیم تهیه دانشجویی اطالعاتکلیه از گزارشی توانیم می از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

م، سپس  با استفاده آوردی دست به را خود نظر مورد بندی دسته قسمت این های فیلتر از استفاده با ابتدا کافیست

از کلید آماده سازی جدول حاوی گزارش را ظاهر کنیم، به عنوان مثال گزارشی از اطالعات شناسنامه ای دانشجویان 

را ظاهر می کنیم. پس از نمایش گزارش با کلیک راست منویی ظاهر می گردد     941(  ورودی 516رشته پرستاری )با کد 

می توانیم برخی از ستونهای گزارش را حذف یا اضافه نمائیم و بعد از  "تونهای گزارشانتخاب س"که با انتخاب گزینه 

و... برای تصمیم گیری های بعدی از سیستم  Wordفایل تائید نهایی فیلدهای گزارش آن را به صورت خروجی اکسل یا 

 استخراج نمائیم.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 :مشاهده اطالعات کاتالوگ رشته دانشجو کلید2

 کار این برای . کنیم تهیه کاتالوگ رشته دانشجو از گزارشی توانیم می گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،از پانل 

اطالعات کاتالوگ رشته دانشجو ظاهر  Enterشماره دانشجویی مورد نظر را وارد نموده و پس از فشردن کلید  کافیست

می شود. کاتالوگ رشته دانشجو شامل کلیه دروسی می باشد که دانشجو بر اساس سرفصل تعیین شده توسط آموزش 

 در طول تحصیل موظف است که آن واحد های درسی را اخذ و طی نماید.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 :"استگزارش دانشجویانی که سنوات آنها بیش از حد مجاز "مشاهده  کلید2

بر  "گزارش دانشجویانی که سنوات آنها بیش از حد مجاز است" توانیم می از پانل گزارشات، زیر پانل  دانشجویان،

 ، کنیم هیهت اساس رشته و حداکثر تعداد ماه مجاز تحصیل دانشجو
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50 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 :دروسپانل  یرپانل گزارشات ز2

 مبنی هایی گزارش . دهد می ارائه دروس با ارتباط در را هایی گزارش دارد قرار قسمت این در که هایی کلید تمامی

 در شده ارائه دروس و غیاب و حضور ، دروس نمرات وضعیت ، نیمسال در دورس ظرفیت ، دروس اطالعات بر

 .پردازیم می قسمت این مهم های گزارش بررسی به که نیمسال

 

 : نیمسال لیست نمرات کلید

لیست  بر مبنی گزارشی توانیم می "لیست نمرات نیمسال "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 این برای این لیست می تواند شامل نمرات گزارش شده و یا لیست خام نمرات می باشد. نماییم تهیه را سودرنمرات 

 .کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار

 .شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس 

 

 به ازای هر دانشجو یه تک لیست نمره ارائه می نماید. "پیش نمایش لیست تک دانشجو"نکته: استفاده از دکمه 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : گزارش دروس ارائه شده نیمسال کلید

از دروس  گزارشی توانیم می "گزارش دروس ارائه شده نیمسال "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

این گزارش می تواند شامل کلیه دروس ارائه شده یک رشته شامل نام واحد ارائه  نماییم تهیه ارائه شده نیمسال را

 مه هفتگی، لیست اساتید و تاریخ امتحان درس باشد.شده، برنا

 

 تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این برای 

 .شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس .کنیم
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 : لیست حضور و غیاب تصویری کلید

لیست حضور و  توانیم می "لیست حضور و غیاب تصویری "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این برای. نماییم تهیه غیاب را به همراه عکس دانشجویان

 سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس .کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را

 . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : دروس کلی نمرات گزارش کلید

نمرات  بر مبنی گزارشی توانیم می " گزارش کلی نمرات دروس "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این برای . نماییم تهیه را درس کلی

 .کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم

 .شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : دروس ثابت اطالعات گزارش کلید

 برای مبنی گزارشی توانیم می " گزارش اطالعات ثابت دروس "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 این برای . نماییم تهیه را درس مقطع و آموزشی گروه ، درس نوع ، درس واحد تعداد مانند دروس اصلی تااطالع

 .کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار

 . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 "تخصصی، کارآموزی و... می توانید از تب دومنکته مهم : برای جستجوی نوع درس در رشته های مختف مثل پایه، 

 ، از گزینه نوع درس انواع مورد نظر را انتخاب نموده و گزارش گیری نمایید."اطالعات دیگر
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : دروس اطالعات خالصه گزارش کلید

 مبنی گزارشی توانیم می " گزارش خالصه اطالعات دروس "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 برای . نماییم تهیه را درس مقطع و آموزشی گروه ، درس نوع ، درس واحد تعداد مانند دروس اصلی اطالعت برای

 .کنیم تهیه را گزارش سپس و نماییم بندی دسته را اطالعات ابتدا قسمت این های فیلتر براساس توانیم می کار این

 . شود می داده نمایش جدول در نظر مورد اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از پس 

 

 



                       

60 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 : دروس ظرفیت گزارش کلید

 از گزارشی تهیه برای توانیم می " گزارش ظرفیت دروس "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 کلید این از توانیم می ظرفیت مانده باقی و اخذ تعداد ، درس نام و کد مراهه به ترم در شده ارائه دروس ظرفیت

 سپس و دهیم انجام را نظر مورد بندی دسته موجود فیلترهای از با ابتدا کافیست گزارش تهیه برای . کنیم استفاده

 نمایش جدول در اطالعات سازی آماده کلید از استفاده با درنهایت . نماییم انتخاب را واحد انتخاب بازه زمانی مقطع

 برای نمایش پیش کلید از یا و کنیم استفاده فرایند این مخصوص کلید از توانیم می نیز چاپ برای . شود می داده

 . نماییم استفاده اطالعات نمایش نحوه و فرم مشاهده
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 : غیاب و حضور لیست کلید

 برای غیاب حضور لیست توانیم می " غیاب و حضور لیست "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 و درس یک برای موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می کار این برای ارائه کنیم. اساتید به و نماییم تهیه دروس

 از استفاده با مناسب فیلتر انتخاب از بعد . کنیم تهیه وغیاب حضور لیست ترم در شده ارائه دروس از گروهی بر یا

 دارد وجود فرم این در نظیماتت برای نیز قسمتی . شود می داده نمایش جدول در دروس لیست سازی آماده کلید

 برد نام دانشجو و درس خوصیات از برخی نمایش ، دانشجویان نمایش ترتیب به توان می آن تنظمیات جمله از که

 . نماییم مشاهده را غیاب و حضور لیست و فرم توانیم می نمایش پیش کلید از استفاده با انتها در .
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

 : دروس نمرات کلی گزارش کلید 

 این از استفاده با توانیم می " دروس نمرات کلی گزارش "از پانل گزارشات، زیر پانل  دروس، با استفاده از دکمه 

 تهیه برای . نماییم تهیه مختلف دروس برای دانشجویان نمرات وضعیت و دانشجویان کلی نمرات از گزارش کلید

 از استفاده با سپس و انجام داده را خود نظر مورد بندی دسته موجود فیلترهای از استفاده با توانیم می گزارش این

 پیش کلید از توانیم مینیز  فرم در گزارش مشاهده برای . شود می داده نمایش جدول در اطالعات سازی آماده کلید

 . نماییم استفاده نمایش
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 : نیمسال پانل  زیر

 گزارشمانند   است افتاده اتفاق جاری نیمسال در که هایی فرایند از قسمت این های کلید از استفاده با توانیم می

 . کنیم تهیه  ... غیره و نیمسال نمرات وضعیت ، نیمسال التحصیالن فارغ ، ها مشروطی ، ها تداخل برای های

  

  

 : التحصیلی فارغ بررسی گزارش کلید

 فارغ وضعیت توانیم می "گزارش بررسی فارغ التحصیلی "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 .دهیم قرار بررسی مورد را دانشجویان التحصیلی
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 واحد جمع همراه به درسی نوع تفکیک به دروس لیست شامل دهد می قرار اختیارمان در گزارش این که فرمی 

 از استفاده با توانیم می گزارش تهیه برای . باشد می نیمسال هر در گذارنده های واحد و کل معدل ، گذرانده های

 کلید از استفاده با سپس و نماییم بندی دسته را نظر مورد دانشجویان یا و دانشجو قسمت این در موجود های فیلتر

 . نماییم مشاهده را نظر مورد فرم نمایش پیش

227 



                       

66 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

تعداد واحد گذرانیده دانشجو و نوع ویژگی واحدها از قبیل عمومی،  شامل عالوه بر مشخصات دانشجو خروجیگزارش 

 پایه، تخصصی و... می باشد.
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 : پیشرفت تحصیلی دانشجویان گزارش کلید

 وضعیت توانیم می "گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 .دهیم قرار بررسی مورد را دانشجویان پیشرفت تحصیلی
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

بر را نظر مورد دانشجویان یا و دانشجو قسمت این در موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می گزارش تهیه برای 

 از استفاده با سپس و نماییم بندی دسته اساس شماره دانشجویی یا نیمسال ورود، مقطع و یا رشته و سهمیه و... 

.در گزارش به دست آمده معدل نیمسال جاری و معدل نیمسال نماییم مشاهده را نظر موردگزارش  اماده سازی کلید

 قبلی دانشجو و میزان پیشرفت تحصیلی با درصد نمایش داده خواهد شد.

 



                       

69 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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تب دوم این پنجره استفاده جهت بررسی میزان پیشرفت یا افت تحصیلی  بر اساس یک میزان مشخص نیز می توانیم از 

نماییم اگر بخواهیم گزارش شامل دانشجویان مشروط در ترم نیز باشد، می توانیم گزینه مشروط در ترم را انتخاب 

 نماییم و سپس برای آماده سازی گزارش اقدام کنیم.
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 : مقایسه انحراف معیار نمره درس با میانگین کالس گزارش کلید

گزارش  توانیم می "گزارش انحراف معیار دروس با میانگین "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 انحراف معیار نمره درس دانشجو با میانگین را به دست بیاوریم.

،  951رودی ( و118به عنوان مثال با استفاده از فیلترهای موجود برای دانشجویان رشته دندان پزشکی)کد رشته 

 به دست می آوریم. 961در ترم  18114135انحراف معیار نمرات دانشجویان برای درس با کد 
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 لیست دانشجویان دروس : کلید

گزارشی از  لیست  توانیم می "لیست دانشجویان دروس "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 دانشجویان دروس را به دست بیاوریم.

 کامل را گزارش که دارد وجود نیز رشته و درس انتخاب نوع ، نمره وضعیت های فیلد کلید این خروجی در ضمنا

 بندی دسته را خود نظر مورد دروس موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می گزارش تهیه برای . کند می تر

 تا کند می ایجاد را امکان این که دارد وجود دانشجویان بندی دسته برای نیز دومی قسمت همچنین . نماییم

 سازی آماده کلید از استفاده با مناسب های فیلتر انتخاب از پس . نماییم بندی دسته مرحله دو در را گزارش

 . شود می داده نمایش اطالعات جدول در نظر مورد گزارش

فیلترهای موجود می توان برای کد یک درس مشخص گزارش  دانشجویان را به دست می به عنوان مثال با استفاده از 

 آوریم.
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 : کارنامه نیمسالی دانشجویان گزارش کلید

گزارش  توانیم می "گزارش کارنامه نیمسالی دانشجویان "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 به دست بیاوریم.کارنامه نیمسالی دانشجویان را 

 941( از ترم 516رشته پرستاری)کد رشته  941به عنوان مثال با استفاده از فیلترهای موجود برای دانشجویان ورودی 

 را به دست می آوریم. 18میانگین معدل های بزرگتر یا مساوی  961تا 
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 : نمرات ثبت موقت اساتید گزارش کلید

 گزارش توانیم می " نمرات ثبت موقت اساتید گزارش "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

گزارش وضعیت نمرات دروس دانشجویان  که توسط اساتید ، ثبت موقت، ثبت نهایی یا نمره ارائه نشده است، را به 

 دست آوریم.
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 : نیمسالتغییرات نمرات دانشجو در  گزارش کلید

گزارشی از  توانیم می "تغییرات نمرات دانشجو در نیمسال "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 وضعیت نمرات دروس دانشجویان در یک نیمسال مشخص را بدست آوریم.
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 : لیست دانشجویان مشروط کلید

گزارش دانشجویان  توانیم می "لیست دانشجویان مشروط "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 مشروط  را به دست بیاوریم.

 961تا  941( از ترم 516به عنوان مثال با استفاده از فیلترهای موجود برای دانشجویان رشته پرستاری)کد رشته 

 دو ترم مشروط شده اند را بدست آوریم.گزارشی از دانشجویانی که 
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 : انتخاب واحد بیش از حد مجاز کلید

گزارش دانشجویانی  توانیم می " انتخاب واحد بیش از حد مجاز "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 که واحد بیش از حد مجاز انتخاب واحد داشته باشند،  را به دست بیاوریم.

 962( در ترم 428عنوان مثال با استفاده از فیلترهای موجود برای دانشجویان رشته فوریت های پزشکی)کد رشته  به

 بدست آوریم.
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 : دانشجویان مشروط کلید

گزارش دانشجویان مشروط،   توانیم می " دانشجویان مشروط "از پانل گزارشات، زیر پانل  نیمسال، با استفاده از دکمه 

 دست بیاوریم.را به 

 961در ترم  941( ورودی 112به عنوان مثال با استفاده از فیلترهای موجود برای دانشجویان رشته پزشکی)کد رشته 

 بدست آوریم.
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 : ها آمار پانل 

 توجه . نماییم استفاده پانل  این های کلید از توانیم می افزار نرم های رویداد و ها فرایند تمامی از آمار تهیه برای

 خصوصیات توانیم می و دارند خروجی ارائه و تهیه برای را یکسانی مراحل قسمت این های کلید تمامی باشید داشته

 اول پانل  زیر در که باشد می پانل  زیر سه دارای پانل  این ضمنا . دهیم تشخیص آن عناوین به توجه با را آمار هر

  . باشد می التین آمار انتها در و پویا آمارهای دوم پانل  زیر در ، بعدی دو های آمار

  

 : نیمسال در دانشجویان از پویا آمار کلید
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 در هم با تب تمامی که باشد می تب پنج دارای شود می داده نمایش شما به که فرمی کلید این به ورود از پس

 شرایط اول تب در موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می . آورند می بوجود را آمار تهیه مراحل و بوده ارتباط

 . نماییم اعمال آمار تهیه برای را نظر مورد
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 قسمت دو از که کنیم می مشاهده را فرمی و رویم می دوم تب به بعدی کلید از استفاده با اول مرحله انجام از بعد

 تهیه گروه این اساس بر آمار که باشد می اطالعات بندی گروه برای اول قسمت در توانیم می . است شده تشکیل

 تهیه آماری است قرار مثال برای . شود می تهیه آن اساس برای آمار که محاسباتی مقدار دوم قسمت در و شود می

 .کنیم می مشاهده زیر عکس در را مثال این تنظیمات نمونه که نیمسال هر در جدیدالورود دانشجویان تعداد از کنیم
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 نتیجه تب این در توانیم می و نماییم مراجعه بعدی تب به بعدی کلید از استفاده با قسمت این مراحل اتمام از پس

 ذخیره اکسل فایل یک در را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با و نماییم مشاهده را شده انجام کارهای

 توایند می که دارد وجود گزارش های ستون انتخاب برای کلید همچنین. نماییم مشاهده گزارش فرم در یا و نماییم

  . نماییم تنظیم را اطالعات نمایش های ستون
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 . نماییم مراجعه چهارم تب به توانیم می نمودار شکل به اطالعات مشاهده برای

233 
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 آخر تب به توانیم می اند شده انتخاب شده انجام بندی دسته در که دانشجویانی اطالعات مشاهده برای همچنین

 فرم در یا و کنیم منتقل اکسل به را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با توانیم می ضمنا . نماید مراجعه

  . نماییم مشاهده گزارش
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 :نیمسال به همراه دوره پزشکی آمار کلید

 

 

 

 در هم با تب تمامی که باشد می تب پنج دارای شود می داده نمایش شما به که فرمی کلید این به ورود از پس

 شرایط اول تب در موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می . آورند می بوجود را آمار تهیه مراحل و بوده ارتباط

 . نماییم اعمال آمار تهیه برای را نظر مورد
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 قسمت دو از که کنیم می مشاهده را فرمی و رویم می دوم تب به بعدی کلید از استفاده با اول مرحله انجام از بعد

 تهیه گروه این اساس بر آمار که باشد می اطالعات بندی گروه برای اول قسمت در توانیم می . است شده تشکیل

 تهیه آماری است قرار مثال برای . شود می تهیه آن اساس برای آمار که محاسباتی مقدار دوم قسمت در و شود می

 .کنیم می مشاهده زیر عکس در را مثال این تنظیمات نمونه که نیمسال هر در جدیدالورود دانشجویان تعداد از کنیم
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 نتیجه تب این در توانیم می و نماییم مراجعه بعدی تب به بعدی کلید از استفاده با قسمت این مراحل اتمام از پس

 ذخیره اکسل فایل یک در را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با و نماییم مشاهده را شده انجام کارهای

 توایند می که دارد وجود گزارش های ستون انتخاب برای کلید همچنین. نماییم مشاهده گزارش فرم در یا و نماییم

  . نماییم تنظیم را اطالعات نمایش های ستون
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 . نماییم مراجعه چهارم تب به توانیم می نمودار شکل به اطالعات مشاهده برای
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 آخر تب به توانیم می اند شده انتخاب شده انجام بندی دسته در که دانشجویانی اطالعات مشاهده برای همچنین

 فرم در یا و کنیم منتقل اکسل به را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با توانیم می ضمنا . نماید مراجعه

  . نماییم مشاهده گزارش

 

 

 در این گزارش وضعیت واحدها، مردودی و قبولی در دوره های تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی نیز مشخص می گردد.
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 :نیمسال به همراه دوره پزشکی آمار کلید

 

 

 

 در هم با تب تمامی که باشد می تب پنج دارای شود می داده نمایش شما به که فرمی کلید این به ورود از پس

 شرایط اول تب در موجود های فیلتر از استفاده با توانیم می . آورند می بوجود را آمار تهیه مراحل و بوده ارتباط

 . نماییم اعمال آمار تهیه برای را نظر مورد
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 قسمت دو از که کنیم می مشاهده را فرمی و رویم می دوم تب به بعدی کلید از استفاده با اول مرحله انجام از بعد

 تهیه گروه این اساس بر آمار که باشد می اطالعات بندی گروه برای اول قسمت در توانیم می . است شده تشکیل

 تهیه آماری است قرار مثال برای . شود می تهیه آن اساس برای آمار که محاسباتی مقدار دوم قسمت در و شود می

 .کنیم می مشاهده زیر عکس در را مثال این تنظیمات نمونه که نیمسال هر در جدیدالورود دانشجویان تعداد از کنیم
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 نتیجه تب این در توانیم می و نماییم مراجعه بعدی تب به بعدی کلید از استفاده با قسمت این مراحل اتمام از پس

 ذخیره اکسل فایل یک در را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با و نماییم مشاهده را شده انجام کارهای

 توایند می که دارد وجود گزارش های ستون انتخاب برای کلید همچنین. نماییم مشاهده گزارش فرم در یا و نماییم

  . نماییم تنظیم را اطالعات نمایش های ستون
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 . نماییم مراجعه چهارم تب به توانیم می نمودار شکل به اطالعات مشاهده برای
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 آخر تب به توانیم می اند شده انتخاب شده انجام بندی دسته در که دانشجویانی اطالعات مشاهده برای همچنین

 فرم در یا و کنیم منتقل اکسل به را اطالعات قسمت این های ابزار از استفاده با توانیم می ضمنا . نماید مراجعه

  . نماییم مشاهده گزارش

 

 

 دوره های تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی نیز مشخص می گردد.در این گزارش وضعیت واحدها، مردودی و قبولی در 
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 بخش بالینی

امور مربوط به دانشجویان مقاطع بالینینظیر، تعریف دوره،  توانیم می از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی،

 را انجام دهیم. تعریف دروس دوره، انتخاب واحد دوره و ..

 دکمه تعریف قوانین دوره :

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی برای تعریف قوانین دوره بالینی برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(، 

، میتوانیم آیتمهایی نظیر حداقل معدل دوره قبلی، تعداد واحدهای گذرانده دوره با استفاده از دکمه تعریف قوانین دوره 

نیمسال، حداقل معدل کل ، تعداد واحد گذرانیده کل، حداقل نمره قبولی در ماه،  -قبلی، حداکثر سنوات دوره قبلی

 دوره و آزمون جامع پیشنیاز دوره را تعریف کنیم.

 

 



                       

104 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دکمه تعریف دروس دوره :

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی برای تعریف دروس دوره بالینی برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(، 

 برای دانشجویان مقاطع بالینی ارائه کنیم. درس در طول سالدوره ، میتوانیم  دروسبا استفاده از دکمه تعریف 

برای این انجام این فرآیند، پس از وارد نمودن کد درس ، تاریخ شروع و خاتمه دوره، وضعیت ارائه دوره، ظرفیت دوره 

 ترل ظرفیت، تداخل و امکان تجدیدنظر در نمرات قابل تعریف است.و کن

جهت ثبت نمرات دوره های بالینی از طریق وب می بایست بعد از تعیین نام استاد مربوطه امکان ثبت نمره از رطیق وب 

 برای ایشان فراهم گردد. استاد مجاز به ثبت نمره می باشدبا انتخاب گزینه 

 

 

هایی که تا کنون ارائه شده است از تب دوم این پنجره قابل جستجو می باشد. بنابراین با درج کد ضمناً، لیست بخش 

درس دوره ای و جستجوی تاریخ شروع و پایان دوره می توان برای جستجوی دوره های ارائه شده در سیستم اقدام 

 نمود.
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 : بخش و مرکز کارآموزی دانشجویاندکمه تعریف 

می (بخش ها )انتخاب واحد بخش های دوره های پزشکی و اختصاص دانشجویان بخش در مراکز کارآموزی برای تعریف

 استفاده کنیم.، تعریف بخش و مرکز کارآموزی دانشجویاندکمه از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی از  توانیم

 اطالعات بخش)درس( مشاهده خواهد شد. Enterو فشردن کلید  در این پنجره بعد از تعیین کد بخش)کد درس(

و با تعیین تاریخ شروع و پایان بخش ، اطالعاتی که قبال در تعریف دروس دوره ثبت شده از جمله مشخصات استید 

 مدرس بخش نمایش داده خواهد شد.) اطالعات این پنجره قابل ویرایش و تغییر می باشد(



                       

107 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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با استفاده از فیلترها می توان مشخصات دانشجویان جهت اخذ بخش  کارورزی بخشتعیین محل در تب دوم این پنجره

انتخاب واحد و تخصیص محل کارآموزی برای دانشجویان لیست در مورد نظر را نمایش داد و سپس با استفاده از دکمه 

 فرآیند اخذ بخش برای دانشجویان)انتخاب واحد( را تکمیل نمود.  درس مرجع و محل کارورزی
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 : وضعیت دوره های دانشجودکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی با استفاده از  آگاهی از وضعیت دوره های یک دانشجو می توانیمبرای 

را نمایش  وضعیت دوره های Enterبا درج بخشی از نام خانوادگی دانشجو و درج کلید ،  وضعیت دوره های دانشجودکمه 

 دهیم.
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 : ترمیم انتخاب واحد دورهدکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی با استفاده از دکمه پزشکی، برای دانشجویان  انتخاب واحد دوره ایبرای 

با درج کد دوره و شماره دانشجویی دروس دوره ای را با درج تاریخ شروع و پایان ، میتوانیم ترمیم انتخاب واحد دوره

 انتخاب نماییم. و با استفاده از دکمه های اضافه، ویراش و حذف دوره
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 : انتخاب واحددکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل ، فردی  به صورت برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(دروس دوره انتخاب واحد برای 

پس ازدرج شماره دانشجویی و دوره دانشجو و تاریخ شروع ، میتوانیم انتخاب واحداطالعات بالینی با استفاده از دکمه 

، اضافهنسبت به انتخاب واحد دروس در جدول با استفاده از دکمه های  انتخاب دانشجو و پایان دوره و فشردن کلید 

 اقدام نماییم. ویرایشو  ذخیره
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 : ورود نمرات بر اساس لیستدکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(، ورود نمرات بالینی بر اساس لیست برای 

شماره دانشجویی، کد درس و تاریخ شروع دوره توانیم  ، میورود نمرات بر اساس لیستبالینی با استفاده از دکمه 

 راجستجو نماییم و نمره درس را به صورت دستی ثبت نماییم.
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 : بالینیزمانبندی ثبت نمره دکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی برای تعریف زمانبندی ثبت نمره بالینی از طریق وب برای اساتید می توانیم 

سال و ماه شروع و پایان دوره را تعریف کنیم و تاریخ شروع ، میتوانیم زمانبندی ثبت نمره بالینیبا استفاده از دکمه 

 ال کردن امکان تجدیدنظر برای دانشجویان ثبت کنیم.ثبت موقت و نهایی را با فع
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 پانل گزارشات بالینی:

 :گزارش انتخاب واحد دورهدکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل بالینی برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(،  تهیه گزارش از انتخاب واحد دورهبرای 

از وضعیت انتخاب واحد دوره بالینی دانشجو ، میتوانیم واحد دوره گزارش انتخاببالینی با استفاده از دکمه  گزارشات

 گزارش تهیه کنیم.
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 پانل گزارشات بالینی:

 دکمه گزارش دانشجویان بالینی و انترنی:

از پانل بخش بالینی، زیر پانل گزارشات بالینی با استفاده از دکمه  گزارش از دانشجویان بالینی و انترنی،برای تهیه 

به همراه کل واحد گذرانیده و معدل  لیستی از دانشجویان بالینی و انترنی، میتوانیم دانشجویان بالینی و انترنیگزارش 

 گزارش تهیه کنیم.)تعداد قبولی و مردودی و...( کل و وضعیت واحد ها
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 : حضور و غیاب دوره و گروهدکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی با استفاده از ، بالینی و انترنی تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویانبرای 

لیست حضور و با تعیین تاریخ شروع و پایان دوره و یا کد درس مورد نظر، ، میتوانیم حضور و غیاب دوره و گروهدکمه 

 غیاب را تهیه کنیم.
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 : لیست دروس دورهدکمه 

از پانل بخش بالینی، زیر پانل دروس دوره بالینی برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(، لیست  تهیه گزارشبرای 

می توانیم با تعیین تاریخ شروع و پایان دوره و یا کد درس مورد دوره،  لیست دروسبالینی با استفاده از دکمه  گزارشات

 نظر، لیست دروس دوره را تهیه کنیم.
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 : انترنیواجدین شرایط پره دکمه 

واجدین از پانل بخش بالینی، زیر پانل اطالعات بالینی با استفاده از دکمه ، تهیه لیست واجدین شرایط پره انترنی برای

با تعیین تاریخ ورود به دوره بالینی، حداقل واحد گذرانده دوره بالینی و یا حداقل معدل ، میتوانیم  شرایط پره انترنی

 لیست  دانشجویان واجد شرایط پره انترنی تهیه نماییم.دوره بالینی گزارشی از  
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 : لیست نمرات دورهدکمه 

بالینی با  گزارشاتاز پانل بخش بالینی، زیر پانل برای دانشجویان مقاطع بالینی)پزشکی(،  تهیه لیست نمرات دورهبرای 

نمرات می توانیم با تعیین تاریخ شروع و پایان دوره و یا کد درس مورد نظر، لیست دوره ،  لیست نمراتاستفاده از دکمه 

 دوره را تهیه کنیم.
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ثبت نام  دکمهزیرپانل اطالعات دستیاری و  بخش دستیاریپانل از  دستیارانثبت اطالعات برای 

 استفاده می کنیم.دستیاران 

، شماره دانشجویی، نام خانوادگی و نام دانشجو، نام پدر، جنسیت، شماره شناسنامه، ، دستیاران پنجره ثبت نامدر 

 وضعیت تاهل، استان و شهر و بخش محل تولد، دین و مذهب دانشجو و... 
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 دستیاری تعریف دورهزیرپانل و  بخش دستیاریپانل از  )ارتقاء دستیاران(یدستیار تعریف دورهبرای 

 استفاده می کنیم. یدستیاراطالعات  دکمه
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از تب اضافه و مشاهده دوره ها می توانیم سال و شماره دوره و توضیحات و تاریخ آزمون ارتقاء را اضافه 

 و ذخیره نمائید.
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تعریف زیرپانل و  بخش دستیاریپانل از برای تعیین نوع ارتقاء هر دستیار به دوره و تعیین نوع ارتقاء 

 استفاده می کنیم.اطالعات دستیاری  دکمه دستیاری دوره

میتوان با درج شماره دانشجویی یا استفاده از فیلترها  تخصیص نوع ارتقاء هر دستیار دوره از تب 

دستیاران را نمایش داد و با انتخاب سال و شماره دوره ارتقاء، دستیاران مورد نظر را به دوره لیست 

 اضافه کرد.
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 دانشجویان:مدیریت کاربری 

جهت استفاده از وب سما، دانشجویان با استفاده از شماره دانشجویی و رمز عبور پیش فرض شماره شناسنامه وارد وب 

 سما می شوند.

در صورتیکه دانشجویان در سیستم وب فعال نباشند و یا متقاضی تغییر کلمه عبور خود در این سیستم باشند، شما می 

 مراجعه نمایید.، مدیریت کاربری دانشجویان، دکمه تنظیمات کاربری، زیر پانل سیستممدیریت توانید به پانل 

 :دیده انجام را ذیل موارد دانشجویان کاربری مدیریت برایسپس 

 .نمائید تایپ دانشجویی شماره باکس در خود نظر مورد دانشجویی شماره -

 .نمائید انتخاب را فوق دانشجویان همه گزینه-

 حاصل اطمینان دانشجو شناسنامه شماره و خانوادگی نام و نام صحت از دانشجویان لیست کلید فشردن با -

 .فرمائید

 .کنید تعیین را دانشجو اعتبار و دسترسی زمانی بازه -

 .ندهید تغییر فرض پیش صورت به را "شناسنامه عبور کلمه" گزینه -

 .نمائید انتخاب را "شود شامل نیز اینترنتی نام ثبت دانشجویان" گزینه -

 )مهم خیلی(.نمائید انتخاب 100 کد با دانشجویان دسترسی سطح را دسترسی سطح عنوان -

 .کنید کلیک را دانشجویان انتقال دکمه -
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 : نکته

 پنجره از" کاربران اطالعات ویرایش و ورود" تب به شناسنامه از غیر به رمزی به دانشجویان عبور رمز تغییر برای

 .نمائید مراجعه دانشجویان اربریک مدیریت

 دکمه نمودن کلیک با کلید صفحه از اینتر کلید فشردن از پس و نموده تایپ را نظر مورد دانشجویی شماره

 .نمائید کلیک را ذخیره دکمه وسپس نمائید رمز دریافت باکس دو هر در جدید رمز تایپ به اقدام ویرایش
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 :اساتید کاربری مدیریت

 و سیستم مدیریت پانل به سما، آموزشی امور مدیریت سیستم در است الزم اساتید کاربری مدیریت منظور به

 .نمائید کلیک را اساتید کاربری مدیریت دکمه و فرمائید مراجعه کاربری تنظیمات بخش
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 :دهید انجام را ذیل موارد اساتید کاربری مدیریت برای

 .نمائید تایپ استاد کد باکس در خود نظر مورد استادی کد -

 .فرمائید حاصل اطمینان نظر مورد استاد خانوادگی نام و نام صحت از سازی آماده کلید فشردن با -

 .نمائید تعیین را استاد اعتبار و دسترسی زمانی بازه -

 .ندهید تغییر فرض پیش صورت به را ”کاربری کد معکوس“ گزینه -

 .نمائید انتخاب را ”اند گرفته عبور کلمه قبال که عبوراساتید کلمه تغییر عدم“ گزینه -

 )مهم خیلی(.نمائید انتخاب اساتید دسترسی سطح را دسترسی سطح عنوان -

 کنید کلیک بار اولین برای اساتید انتقال دکمه روی بر -
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. 
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 : نکته

 از“ کاربران اطالعات ویرایش و ورود“ تب به کاربری کد برعکس از غیر به رمزی به اساتید عبور رمز تغییر برای

 .نمائید مراجعه اساتید کاربری مدیریت پنجره

 ویرایش دکمه نمودن کلیک با کلید صفحه از اینتر کلید فشردن از پس و نموده تایپ را نظر مورد استادی شماره

 .نمائید کلیک را ذخیره دکمه وسپس .نمائید رمز دریافت باکس دو هر در جدید رمز تایپ به اقدام

 



                       

135 
 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 بسمه تعالی

 

در سیستم   آزمون جامعجهت ثبت نمرات آزمون جامع دانشجویان در سیستم مدیریت آموزش سما، پانلی با نام 

ثبت آزمونهای ، ثبت آزمونهای جامع سنجشوجود دارد، که این پانل شامل دکمه های مختلفی از قبیل 

لیست ، ورود نمرات آزمون جامع، داوطلبان جامع، بررسی داوطلبان آزمون جامع سنجش، سالیانه

صدور کارت ورود به و  واجد شرایط آزمون جامع، گزارش نمرات آزمون جامع، داوطلبان آزمون جامع

 می باشد. جلسه آزمون جامع
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 :ثبت آزمون های جامع سنجش

و تاریخ  ، نوع آزمون، کد رشته ای که در آزمون شرکت می کند، تاریخ آزمونآزمون های جامعشماره جهت ثبت 

، ثبت آزمون های جامع سنجششروع و پایان ارسال درخواست می توانید از دکمه های اضافه و ذخیره در پنجره 

 د.استفاده کنی
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 :سالیانهثبت آزمون های 

ثبت آزمون های ، می توانید با استفاده از دکمه های اضافه و ذخیره در پنجره سالیانهآزمون های  تعریفجهت 

شماره آزمون، مشخصه آزمون، کد رشته ای که در آزمون شرکت می کند، کد آزمون، سال آزمون و ماه  ،سالیانه

 آزمون و وضعیت فعال بودن آزمون را ثبت کنید.
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 بررسی داوطلبان آزمون جامع سنجش:

نید بررسی وضعیت درخواست داوطلبان آزمون جامع سنجش که از طریق وب درخواست نموده اند، می تواجهت 

با استفاده از فیلترها شماره دانشجویی، نیمسال ورود و رشته و مقطع و... و یا تعیین شماره آزمون و نوع آزمون یا 

سال و ماه آزمون ، اطالعات را آماده سازی نموده و وضعیت رد یا تایید یا پذیرش درخواست و .... رابرای لیست 

 ظاهر شده ثبت نمایید.
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 :آزمون جامعن مشخصات داوطلباثبت 

ثبت آزمون های ، می توانید از دکمه های اضافه و ذخیره در پنجره آزمون جامعمشخصات داوطلبان ثبت جهت 

مشخصات  دانشجو شامل شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل  جامع سنجش

محل ثبت نام و محل امتحان و سال ورود به صدور، جنس، شماره ملی و... شمخصات دانشگاه محل تحصیل، 

 د.کنیدانشگاه و تائید شرکت در آزمون یا نتیجه آزمون را ثبت 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 به صورت لیستی: آزمون های جامع سنجش ورود نمرات

با  ،ثبت آزمون های جامع سنجشبه صورت لیستی، می توانید از پنجره  آزمون های جامع سنجش ورود نمرات

  مشخص نمودن نام آزمون و سال و ماه آزمون و شماره دانشجویی و ضع نمره و نمره دانشجو را ثبت نمایید.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 به صورت لیستی: آزمون های جامع سنجش ورود نمرات

از تب ثبت  ،ثبت آزمون های جامع سنجشدانتشجویان، می توانید از پنجره آزمون های جامع  ورود نمرات

دانشجویان با مشخص نمودن شماره دانشجو و نام آزمون و سال و ماه آزمون و ضع نمره و نمره  آزمونهای جامع

  دانشجو را با استفاده از دکمه های آزمون جدید و ذخیره ثبت نمایید.
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 :جامع گزارش داوطلبان آزمون

 استفاده کنید. امعپنجره گزارش داوطلبان آزمون جمی توانید از  جامع تهیه گزارش داوطلبان آزمونجهت 

با تعیین نوع آزمون، نوبت و دوره آزمون، تاریخ آزمون و .... شماره آزمون، می توانید لیست دانشجویان را آماده  

 و وضعیت تائید یا عدم تائید را جهت شرکت در آزمون را به آنها تخصیص دهید.، سازی نمایید
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشجویان:آزمون های جامع  گزارش

دانشجویان، می توانید با تعیین نوع آزمون، سال  و ماه آزمون و تعیین تعدا آزمون های جامع  گزارشتهیه جهت 

 و یا استفاده از سایر فیلترهای دانشجویی و ... در تب های این پنجره گزارش تهیه و چاپ نمایید.، ددفعات آزمون
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع:

تهیه لیست واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع، با تعیین کد دوره و فیلترهای موجود در پنجره نظیر جهت 

دوره قبلی، نیمسال، حداکثر طول دوره به ماه، حداقل معدل کل و.... می توانید لیستی از واجدین شرایط شرکت 

 در آزمون جامع تهیه نمائید. 
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معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 ریت امور آموزشی سمامدی برخی کلیدهای میانبر در سیستم

 

 Ctrl + Shift + T یلیتحص مسالین تیوضع

 Ctrl + F4دیاسات یجستجو

 Alt + F3دروس یجستجو

 Ctrl + F3ییدانشجو شماره یجستجو

 Alt + Ctrl + Tسمالین مهم یها رخداد

  دیجد رکورد کی جادیا Insert دیکل 

 شیرایو یبرا F4 دیکل

  رهیذخ و دییره تایذخ یبرا F2 دیکل

 

 


