
 بسمه تعالی

 نحوه انتخاب واحد 

 

می بایست با دانستن نام کاربري و کلمه عبور وارد سیستم ناد شده و نسبت به انتخاب واحد خود در بازه زمانی جهت انتخاب واحد دانشجویان 
 آدرس سیستم ناد به صورت زیر است:  اقدام الزم را انجام دهند. و اعالم شده در سایت دانشگاهتعریف شده 

 /tudentShttp://std.shahed.ac.ir:7001  : 1آدرس سیستم ناد دانشجویی سرور 
 /tudentShttp://std2.shahed.ac.ir:7001  : 2آدرس سیستم ناد دانشجویی سرور 

 که به رنگ قرمز مشخص شده بقیه حروف حرف کوچک التین می باشد.  Student کلمه  S توجه داشته باشید در تایپ آدرس بغیر از 
 ورود به سیستم -1

 را وارد نمایید.رمز عبور و نام کاربري جهت ورود به سیستم 
 

 
 : صفحه اول سیستم ناد1شکل 

کادر سوم اعدادي که در پایین به شکل حروف کپچا دیده می شود را وارد کرده و روي دکمه ورود پس از وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور در 
 . )2ارد صفحه کاربري دانشجو شده باشید (شکل اگر همه مراحل درست انجام شده باشد باید و به سیستم کلیک فرمایید.

http://std.shahed.ac.ir:7001/Student
http://std2.shahed.ac.ir:7001/Student


 
 : صفحه کاربري دانشجو2شکل 

شامل اطالعات شخصی و اطالعات ترم و منوي هاي کاربردي می باشد.  در باالي صفحه نام و نام صفحه سیستم ناد با دسترسی دانشجویی 
 اطالعات ترم دانشجو نمایش داده می شود. ،و در زیر این اطالعاتماره دانشجویی نمایش داده می شود خانوادگی دانشجو به همراه ش

 شروع انتخاب واحد -2
ثبت نام دروس دانشجو “جهت انتخاب واحد از منوي  ر کدام داراي چندین زیر منو می باشد.منوي ستون سمت راست شامل سه منو  که ه

 رخ دهد که شامل موارد زیر است: با کلیک بر روي این دکمه چندین اتفاق می تواند  .کنیدرا کلیک  ”انتخاب واحد“زیر منوي   ”

که می بایست با آموزش دانشکده و  و با خطاي زیر برخورد خواهد کرد ترم نبودهاگر دانشجو سر ترم نداشته باشد مجاز به انتخاب واحد در الف) 
 جهت حل مشکل تماس حاصل فرمایید. 5225در صورت لزوم با واحد رایانه ساختمان مرکزي یا با داخلی 

 
 3شکل 

 .دریافت خواهد کردبوده باشد. خطاي زیر را ند نظر راگر دانشجو طبق زمانبندي اعالم شده در سایت با توجه به مقطع و ورودي در زمان مو )ب
 در چنین زمانی با مراجعه به سایت برنامه زمانبندي را مطالعه کرده و در زمان مناسب نسبت انتخاب واحد اقدام فرمایید.



 
 4شکل 

نیز صفحه دیگري مبنی بر پرداخت شهریه  انه باشد و یا به هر دلیل انتخاب واحد ایشان با پرداخت شهریه همراه باشدزاگر دانشجو دوره غیر روج) 
 قبل از انتخاب واحد نمایش داده خواهد شد.

 ال نباشد با کلیک بر روي گزینه انتخاب واحد با صفحه زیر روبرو خواهیم شد.ااگر هیچکدام از موارد بد) 

 
 5شکل 

 وارد صفحه انتخاب واحد خواهیم شد.ادامه  در این مرحله با کلیک بر روي دکمه



 
 6شکل 

 س مورد نظروانتخاب در -3
 از روشهاي گوناگونی جهت یافتن دروس مورد نظر استفاده خواهد شد. نظردر ادامه جهت انتخاب درس مورد 

انتخاب کالس درس  “و   ”انتخاب کالس درس از دانشکده دانشجو“و  ”انتخاب کالس درس از تمامی دانشکده ها/ گروهها “دکمه 
که هر کدام براي انتخاب دروس خاصی به کار می رود.  جهت انتخاب دروس عمومی و مشترك مابین دانشکده هاي  ”دانشجواز دروس رشته 

مختلف از دکمه اول استفاده می شود. جهت انتخاب کالس درس موجود در دانشکده که بصورت مشترك مابین چند رشته می باشد از دکمه دوم 
 صوص رشته دانشجو از دکمه سوم استفاده خواهد شد.و جهت انتخاب دروي اختصاصی و مخ

 روبرو می شوید. 7اگر روي دکمه سوم کلیک کنیم با صحه شکل به عنوان مثال 

 
 7شکل 

 



کد درس جهت  دروس مورد نیاز می توان با وارد کردن تمام یا قسمتی از اطالعات درس  اعم از  نام درس یا يدر این صفحه جهت جستجو
گر بدون تایپ کردن چیزي دکمه جستجو را بزنید همه الزم به ذکر است که ا .رده شده روي دکمه جستجو کلیک کمحدود کردن دروس ارائ

 دروس اراپه شده در آن مرحله نمایش داده خواهد شد.

 
 8شکل 

ر د ت دروس انتخابی خود اضافه کنید.انتخابی خود را به لیسبا انتخاب مربع سمت راست یک یا چند درس و کلیک روي دکمه انتخاب دروس 
 این مرحله اگر دروس انتخاب شده با دروس موجود در لیست تداخل زمان برگزاري کالس یا تداخل زمان برگزاري امتحان و یا شرایطی دیگر مثل

 ایست دروس دیگري را انتخاب کنید.پاس نشدن پیشننیاز یا همنیاز و ...  نباشد به لیست اضافه خواهد شد و گرنه می ب

 
 9شکل 



 

 
 10شکل 

 

 
 11شکل 

 عمومی از دکمه اول استفاده می کنیم. حال جهت وارد کردن دروس 



 
 12شکل 

 از نام درس را در داخل دو عدد عالمت درصد تایپ کرده و دکمه جستجو را می زنیم. یدر اینجا قسمت
 

 
 13شکل 

 روي دکمه انتخاب کلیک می کنیم.اینجا پس از انتخاب 



 
 14شکل 

ات مورد نیاز و در صورت رضایت از دروس پس از افزودن تمام دروس و مالحظ حال درس انتخاب شده در لیست اضافه شده است. در مرحله بعد
که  در این مرحله این قابلیت وجود داردانتخابی دکمه ثبت را کلیک می کنیم تا دروس انتخاب شده در لیست انتخاب واحد دانشجو تثبیت گردد. 

 همین حاال و یا روز بعد به شرطی که هنوز در بازه زمانی مجاز قرار داشته باشیم تغییرات الزم را اعمال کنیم.

 
 15شکل 

 نهایی کردن انتخاب واحد -4
انتخاب واحد است ملغی می  تائید نهایی کهبرخی از دانشجویان به دلیل عدم اجراي این مرحله انتخاب واحد زیرا  این مرحله بسیار مهم است

می اعالم  ” بستن انتخاب واحد توسط دانشجو  ”پس از حصول بهترین نتیجه و اطمینان از قطعیت انتخاب واحد با کلیک بر روي دکمهشود. 
غییرات توسط دانشجو غیر ممکن خواهد بود و تا روز حذف و اضافه انتخاب واحد قابل ت شود که انتخاب واحد قطعی بوده و پس از این مرحله 

 ویرایش نخواهد بود.



 
 16شکل 

 تپس از این مرحله با تایید کارشناس رشته در دانشکده دانشجو و صدور گواهی انتخاب واحد دانشجو نام دانشجو در لیست حضور و غیاب  و لیس
 منعکس می شود.نمرات استاد مورد نظر 

 


