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، جهت به حداقل رسیدن مشکالت   ورودی  ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در آزمون

ابتدا این راهنما را به دقت مطالعه فرموده سپس نسبت خواهشمند است در مراحل انتخاب واحد ، 

 انجام انتخاب واحد اقدام فرمائید. به 

 با تشکر 

 .  این راهنما در پنج فصل تهیه گردیده است

 سایت   به  ورود   نحوه فصل اول: 
 انتخاب واحد فصل دوم:  

 مشاهده نمرات فصل سوم: 
 )آنالین(  پرداخت شهریه فصل چهارم:  
 ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه فصل پنجم:  
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         نحوه ورود به سایت فصل اول:  
 را در مرورگر وارد نمایید.  ielian.ac.ir آدرس  -1

 سامانه آموزش کلیک نمایید.روی یکی از لینک های   -2

 استفاده از کلیه مرورگرها بالمانع است.جهت ورود و فعالیت در سامانه آموزشی   -3

 
 الگین سیستم ارجاع داده میشوید.پس از کلیک روی لینک سامانه آموزش به صفحه 

تعریف  شماره شناسنامه    رمز عبور :  و  شماره دانشجویی:  ی نام کاربر  ،آموزش  ریت  ورود به سامانه مدیجهت  

شده است، جهت اطمینان از صحت موارد ذکر شده بخصوص شماره شناسنامه به کارشناسان امور آموزشی 

 .واحد صورت نگیردمراجعه فرمایید تا خللی در انتخاب    دانشگاه
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 .جهت ورود شماره دانشجوئی و کلمه عبور را وارد نمائید

 

و در صورت مشاهده مغایرت در اسرع وقت با کارشناس رشته خود  مشخصات خود را بصورت کامل کنترل پس از ورود  

 تماس حاصل فرمایید.

 

  پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز خود)ترجیحاً ترکیبی از حروف و اعداد( اقدام نمائید.  •
 

به اطالع رسانی های  
 فرمایید.آموزش توجه 

به اطالع رسانی های  
 عمومی توجه فرمایید. 

مانده بدهکاری یا  
 بستانکاری 

 شماره دانشجویی 

 شناسنامه شماره  
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 عواقب ناشی از افشای رمز عبور بعهده شما خواهد بود پس در محرمانه نگه داشتن رمز خود دقت نمائید. •

ی خدمات در این بخش خواهد ارائهبدیهی است همکاری شما دانشجویان محترم، موجب هرچه بهتر شدن   •

 .بود

 مراجعه نمائید.  تغییر کلمه عبور /امنیتجهت تغییر رمز به قسمت  

 

 

 منو های سامانه آموزشی:

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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 واحد گیری)انتخاب واحد( -1

1 

 

 میگردند. با کلیک روی این گزینه، زیر منو های مربوط به انتخاب واحد باز -

 با کلیک روی این گزینه امکان انتخاب واحد فراهم میگردد.- 1-1

 با کلیک روی این گزینه امکان حذف و اخذ فراهم میگردد. - 2-1

 * * *جهت مشاهده انتخاب واحد نهایی و چاپ آن.  - 3-1

 جهت مشاهده دروس ارائه شده در نیمسال برحسب رشته و مقطع. - 4-1

 دسترسی به چارت درسی جهت  - 5-1

 . دوره های آموزشیدر ثبت نام - 6-1

بعد از انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه الزاما با کلیک روی گزینه فوق اقدام به چاپ انتخاب واحد  *  * * 

مشاهده  دروسی که از طریق این گزینه قابل    نموده و پرینت برگه را تا پایان ترم نزد خود نگاه دارید.صرفا

 هستند در سیستم ثبت گردیده اند. 

 گزارش  -2

2 

 

 با کلیک روی این گزینه زیر منو های مربوط به کارنامه باز میگردند. -

 مشاهده کارنامه کامل بصورت ترم به ترم - 1-2

 مشاهده و چاپ کارنامه کامل - 2-2

 مشاهده کارنامه نیمسال،نمرات موقت و ثبت اعتراض  - 3-2

 دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  - 4-2

5-2 
 

 وضعیت آموزشی)مقایسه عملکرد با دانشجویان دیگر برحسب معدل،رتبه و...( -

 پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد - 6-2
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 مالی -3

3 

 

 با کلیک روی این گزینه زیر منو های مربوط به مالی باز میگردند. -

1-3 
 

 دستی)غیر فعال( ثبت فیش بصورت -

2-3 
 

 پرداخت شهریه بصورت آنالین)امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب( -

3-3 
 

 پیگیری پرداخت ناموفق)بانک ملت( -

4-3 
 

 مشاهده کارنامه نیمسال مالی -

5-3 
 

 مشاهده کارنامه کل نیمسال های مالی -

 سایر -4

4 

 

 د.تقویم آموزشی باز میگرد مربوط بهی با کلیک روی این گزینه زیر منو-

 تقویم آموزشی نیمسال)زمان انتخاب واحد،حذف و اضافه و...( - 1-4

 امنیت -5

5 

 

 د.باز میگرد  امنیت  ی مربوط بهبا کلیک روی این گزینه زیر منو  -

 جهت تغییر کلمه عبور  - 1-5

 صفحه اصلی  -6

 خروج   -7

6 

 

 شامل:نام، نام خانوادگی، شماره دانشجوئی، تصویر دانشجو، رشته، مقطع و... جهت مشاهده مشخصات فردی  -

 جهت خروج از سامانه آموزشی  - 7
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       انتخاب واحد فصل دوم:  
و درسهای   شوید  بخش دروس ارائه شده نیمسال  واردجهت مشاهده لیست دروس از منوی سمت راست 

 یاداشت کنید. و کد گروه درس را    کد درس  ، موده  انتخاب ن   مورد نظر خود را

 

 

 به تعداد صفحات دروس ارائه شده دقت نمائید: 

 

در صورتی که لیست دروس را مشاهده نمی کنید این احتمال وجود دارد که ظرفیت درس مورد نظر شما پر 

 شده باشد.

)مطابق با   بر اساس ظرفیت دروسروی لیست باکس  جهت مشاهده دروسی که ظرفیت آنها تکمیل شده ،  

 دروس تکمیل را انتخاب نمائید.گزینه  شکل زیر(کلیک کرده و  

 مشاهده لیست دروس 
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مشاهده  قابل  است  شده  تکمیل  آنها  ظرفیت  که  دروسی  لیست  میکنید  مشاهده  زیر  تصویر  در  که  همانگونه 

 میباشد.

 

 

 

 توجه: 

صورت پر شدن ظرفیت دروس مراتب را به مدیر گروه و کارشناس رشته اطالع دهید تا در صورت در  

 امکان نسبت به افزایش ظرفیت و یا ارائه گروه جدید اقدام الزم صورت پذیرد.

را به   کدگروه  و  درس   کد  شده و   انتخاب واحدوارد بخش  داشت کد درس و کد گروه مورد نظر  پس از یاد

 کلیک نمائید.   اضافه به لیست)ثبت موقت(   و روی  کنید.ترتیب وارد  
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 کنید تا در سیستم ثبت گردد. ثبت نهاییدروس خود را ، مورد نظر اضافه نمودن دروس بعد از 

 است. نپذیرفتهانتخاب واحد برای شما انجام  ثبت نهاییدر صورت عدم توجه:

 .استفاده نمایید  پاک کردن دروس انتخابی می توانید از دکمه دارید درس یا دروسی را  تمایل به پاک کردن  چنانچه 

 کلیک کرده و در پائین صفحه روی پاک کردن دروس انتخابی کلیک نمائید.  ( پاک کنم؟)مطابق تصویر زیر روی چک باکس

 

 توجه:
 امکان اضافه و حذف نمودن دروس در مهلت تعیین شده جهت انتخاب واحد بصورت نا محدود وجود دارد. -1

مراجعه و   تائیدیه انتخاب واحدبه قسمت  الزاماً    جهت حصول از صحت انتخاب واحدبعد از ثبت نهایی   -2

 . را چاپ نمائیددارید می توانید تائیدیه خود  دسترسی  گر  پ چناچه به چا.ه نمائیدانتخاب واحد خود را مشاهد

 انتخاب واحد  -1

 کد گروه  -3 کد درس -2

 اضافه به لیست  -4

 ثبت نهایی -5
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       مشاهده نمرات فصل سوم:  
 مشاهده نمرات از قسمت گزارش روی کارنامه نیمسال کلیک نمایید. جهت  

 

 نیمسال باز میگردد.در صورتی که بدهی خود را پرداخت نموده اید صفحه کارنامه  

 
ساعت میباشد.الزم بذکر است این زمان به هیچ    72حداکثر مهلت اعتراض پس از ثبت نمره توسط استاد  توجه:  

 عنوان قابل تمدید نخواهد بود. 

 . لطفا با مراجعه منظم به سامانه نسبت به اطالع از زمان اعتراض اقدام نمایید

 

 

 نمره توسط استاد اعالم نشده  -4

 نهایی(/ وضعیت نمره)موقت -1

در صورت تمایل جهت اعتراض به  -3
نمره این گزینه را کلیک ، متن اعتراض  
را وارد و روی گزینه ثبت درخواست در  

 پایین صفحه کلیک نمایید. 

 دقت فرمایید.   تجدید نظربه زمانبندی  -2
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       شهریه)آنالین( پرداخت  فصل چهارم:  
 کلیک نمائید. (online)   روی پرداخت شهریه آنالین از قسمت مالی  جهت پرداخت اینترنتی  

 

 
 : به صفحه انتخاب درگاه بانک وارد میشوید

 
 ( کلیک نمائید. onlineپرداخت)روی  و    مبلغ مورد نظر را واردکنید،    را انتخاب نموده  درگاه بانک  دویکی از  

 وارد صفحه پرداخت بانک شوید.مطابق تصویر زیر روی بله کلیک نمائید تا  

 

 مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

روی گزینه بله کلیک  
 نمایید.

http://www.ielian.ac.ir/
mailto:info@ielian.ac.ir
mailto:lianuniversity@gmail.com
https://t.me/edu_Lian


 13صفحه                                                                                          واحد فناوری اطالعات         –لیان عالی آموزش موسسه آموزش مدیریت سامانه راهنمای     

 

 07733536859تلفکس: 07733536913-14ساختمان عرب نیدی تلفن: -خیابان شهید بهشتی)فرودگاه(  -نشانی: بوشهر 
website : www.ielian.ac.ir        Email : info@ielian.ac.ir   -  lianuniversity@gmail.com Telegram: @edu_Lian 

 

 

)رمز شتاب که قابلیت پرداخت اینترنتی آنشبکه  الزم به ذکر است جهت پرداخت شهریه حتما باید از کارتهای عضو  

نمایید.  باشد  فعال شده  دوم( لینک    استفاده  بر روی  این زمینه  راهنمای پرداخت جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

 بانک ملت،  بانک ملی، بانک سامان،  :از بانکهای عضو شتاب عبارتند از  کلیک نمایید.)تعدادی اینترنتی کارتهای شتاب 

 ( ...و  ، بانک سپهبانک تجارت ،بانک مسکن  بانک صادرات،

 رقمی حک شده روی کارت می باشد.  16شماره  شماره کارت:

 گردد(. میفعال  بانک برروی تلفن همراه)رمزی که جهت خرید اینترنتی از طریق یا رمز یکبار مصرف  پویارمز  :پویا رمز 

 مندرج بر روی کارت می باشد. :  (cvv2)کد سه رقمی یا چهار رقمی رو یا پشت کارت 

 مندرج روی کارت می باشد در غیر اینصورت باید از دستگاه عابر بانک آن را دریافت کرد.   تاریخ انقضای کارت : 

 را کلیک نمایید.  پرداخترا همانطور که به شما نشان داده شده وارد نمایید. بعد از تکمیل دکمه  حروف تصویر 

 

پرداخت   از  شد.حتما  خواهد  داده  نمایش  زیر  تصویر  موفق  پرداخت  انجام  صورت  را  در  وآن  نموده  تهیه  چاپ  خود 

 نگهداری نمائید تا در صورت لزوم امکان پیگیری پرداخت شما وجود داشته باشد.

http://www.ielian.ac.ir/
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      ارزشیابی و دریافت کارت ورود به جلسه : پنجم فصل  
 در ایام امتحانات فعال میگردد.ارزشیابی گزینه نکته: 

 توجه: 

 . میگردد ارسال محرمانه بصورت  ارزشیابی اطالعات  -1

 .کرد نخواهند پیدا اطالع شما امتیازات  از عنوان هیچ به محترم اساتید -2

 وحوصله  دقت  با  است  خواهشمند  اساتید  با  همکاری  ادامه  جهت  ارزشیابی  تاثیر  به  توجه  با -3

 .نمایید اقدام ها فرم تکمیل به نسبت

 بشکل زیر عمل نمایید:   و دریافت کارت جلسه  جهت انجام ارزشیابی

 

 

 

 

 روی گزینه ارزشیابی کلیک نمایید.  -1

http://www.ielian.ac.ir/
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 منوی سمت راست بصورت کامل باز میگردد. ، دروس  کلیهپس از انجام ارزشیابی 

 

 روی ذخیره کلیک نمایید. -4 همه گزینه ها را با دقت و حوصله تکمیل نمایید. -3

 روی گزینه لیست یا روی نام درس کلیک نمایید. -2 روی گزینه لیست یا روی نام درس کلیک نمایید.-1

http://www.ielian.ac.ir/
mailto:info@ielian.ac.ir
mailto:lianuniversity@gmail.com
https://t.me/edu_Lian


 16صفحه                                                                                          واحد فناوری اطالعات         –لیان عالی آموزش موسسه آموزش مدیریت سامانه راهنمای     

 

 07733536859تلفکس: 07733536913-14ساختمان عرب نیدی تلفن: -خیابان شهید بهشتی)فرودگاه(  -نشانی: بوشهر 
website : www.ielian.ac.ir        Email : info@ielian.ac.ir   -  lianuniversity@gmail.com Telegram: @edu_Lian 

 

 

 
 

 33536913واحککد فنککاوری موسسککه مراجعککه و یککا بککا شککماره تلفککن هککای    ادرصورت بروز مشکککل بکک خواهشمند است  

 تماس حاصل فرمائید. 6داخلی  14الی 

 

 با آرزوی موفقیت 
 قنبری زاده امیر  

 اطالعات   فناوری واحد  
 99ماه  اسفند  

     روی کارت جلسه امتحان کلیک نمایید.-5

 جلسه بدون عکس فاقد اعتبار است.   ورود به کارت  -6

تایید و مهر کارت به واحد  جهت -7
 آموزش و مالی مراجعه فرمایید.    

با مطالب مندرج در این قسمت را -8
 دقت مطالعه فرمایید.    

http://www.ielian.ac.ir/
mailto:info@ielian.ac.ir
mailto:lianuniversity@gmail.com
https://t.me/edu_Lian

