راهنمای انتخاب واحد
ابتدا به سایت موسسه به آدرس  iri.dte.irمراجعه فرمایید و سپس سامانه دانش پژوهی را انتخاب نمایید .

بعد از انتخاب سامانه دانش پژوهی صفحه ای باز می شود که از شما می خواهد که شماره دانشجویی و رمز ورود خود را
وارد نمایید ( در صورت ندانستن با واحد آموزش موسسه تماس حاصل نمایید ) سپس دکمه ورود را کلیک نمایید .

در صورت صحت وارد کردن شماره دانشجویی و رمز ورود خود به سامانه دانش پژوهی مطابق تصویر زیر هدایت
میشوید  .به منظور انجام فرایند انتخاب واحد ابتدا به قسمت دروس ارائه شده ترم مراجعه نمایید .

با انتخاب این گزینه پنجره ای برای شما باز خواهد شد که مرکز آموزشی و گروه آموزشی شما در آن قید شده
است با زدن دکمه نمایش  ،دروس ارائه شده برای گروه شما نمایش داده خواهد شد .

در لیست نمایش داده شده توجه به چند نکته ضروری است :
با بردن نشانگر موس بر روی دکمه آبی رنگ کنار هر درس که در شکل نیز نمایش داده شده  ،اطالعات آن
درس مانند زمان تشکیل کالسها  ،زمان برگزاری امتحان و  ...قابل مشاهده است.
از بین دروس موجود آنهایی که با گروه آموزشی و مقطع شما (سطح یک ،دو و ) ...منطبق است دروس
دلخواه خود را انتخاب نموده و شماره درس و گروه آن را به خاطر بسپارید.
در ادامه به بخش پیشنهاد درس رفته و در پنجره باز شده شماره دروس انتخابی خود را در کادر مربوطه وارد
کرده و در نهایت دکمه اعمال را بزنید .باز زدن دکمه اعمال نام درس و تعداد واحد آن نمایش داده خواهد
شد ،صحت آن را کنترل نمایید و درصورت اشتباه بودن با انتخاب گزینه حذف؛ و زدن دکمه اعمال موارد
اشتباه را حذف نمایید.

در نهایت برای نهایی کردن انتخاب واحد خود ،به بخش انتخاب واحد بروید .در این بخش دروسی که در
بخش پیشنهاد درس وارد کرده اید قابل مشاهده می باشد .با وارد کردن شماره گروهی که از لیست دروس
ارائه شده به خاطر سپرده اید و زدن دکمه انتخاب فرایند انتخاب واحد تکمیل می شود.

توجه نمایید که درصورتی که فرایند به درستی انجام گیرد دروس انتخابی شما در بخش دروس انتخاب شده
منتقل می گردد .همچنین اگر بنا به هر دلیلی مجاز به انتخاب یک یا چند مورد از دروس نباشید در بخش
دروس انتخاب شده ردیف مورد نظر قرمز رنگ شده و دلیل عدم انتخاب نیز نمایش داده می شود .که نمونه ای
از آن در شکل آمده است.

