
  ثبت نمرات توسط اساتيد از طريق اينترنت راهنماي

  :ورود به سيستم

 آموزشي دانشگاه را به صورت اينترنتي در سيستمخود نمرات دانشجويان  ،اساتيد مي توانند با استفاده از نرم افزار ثبت نمرات اينترنتي
مطابق شكل  مراجعه كرده و در صفحه ورود به سيستم http://sama.urmia.ac.irدر اين سيستم استاد به آدرس . ثبت نمايند

الزم به . گرددوارد سيستم مي كلمه عبورو  كد كاربري، حروف تصويرتنظيم نموده و سپس با درج  استادابتدا نوع كاربري را روي ، زير
سازگار بوده و عملکرد اين سيستم با به باال  Internet Explorer6.0ذکر است سيستم ثبت اينترنتي نمرات فقط با نرم افزار 

  .گرددبا خطا روبرو مي. . . و  opera ،Fierfoxساير مرورگرهاي رايج مانند 

  

   .كه استاد پس از اولين ورود به سيستم حتما كلمه عبور خود را تغيير دهد نكته بسيار مهم آنست

  :نمرات ثبترويه 

بر  د و سپسنليست نمره خالي را از طريق سيستم ثبت اينترنتي نمرات تهيه نماياساتيد محترم  الزم است براي ثبت نمرات ابتدا
. دندهانجام را  ثبت نهايي نمراتو  نمرات ثبت موقت ورود نمرات، ثبت نمرات در دو مرحلهتعريف شده براي اساس برنامه زماني 

دانشجويان نمرات ثبت شده . نمايندو نمرات دانشجويان را در سيستم ثبت مي اساتيد وارد سيستم شدهدر مرحله ثبت موقت نمرات، 
. نمايندشود، مشاهده ميكه با استفاده از كد كاربري و كلمه عبور خود انجام مي سما را از طريق ورود به سيستم مديريت آموزشي

با ثبت  .ت را تهيه نمايند و در تابلو اعالنات جهت اطالع دانشجويان درج نمايندنمراليست  ،توانند در اين مرحلهاساتيد ميهمچنين 
عمل ثبت نهايي نمرات  اساتيد، پس از اطمينان از صحت نمراتلذا . موقت نمرات، نمرات اساتيد در آموزش كل ثبت نگرديده است

با  زيرا. قت کافي نموده و در انجام اين عمل عجله ننمايندالزم به تذکر است اساتيد محترم در ثبت نهايي نمرات د .دهندرا انجام مي
پس از ثبت  .نخواهد بود -حتي توسط خود استاد-و به هيچ عنوان قابل تغيير تلقي شده هاييننمرات انجام اين مرحله از عمليات، 

رسد و تحويل آموزش دانشكده طه ميليست نمره نهايي توسط اساتيد چاپ شده و به امضاء اساتيد و گروه آموزشي مربو نهايي نمرات،
  .داردهاي نهايي را تاييد نموده و جهت كنترل نهايي به آموزش كل ارسال ميآموزش دانشكده ليست  .گرددمي

  :  زمانبندي ثبت نمرات توسط اساتيد

ين زمان به هيچ وجه قابل ا. پايان خواهد پذيرفت ۱۸/۱۱/۱۳۸۸شروع و در تاريخ  ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ثبت موقت و نهايي نمرات از تاريخ 
  .تمديد نخواهد بود
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