
بنام خدا

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه کاشان

ابتدا باید در نوار آدرس مرورگر خود آدرس زیر را تایپ کرده :

pooya.kashanu.ac.ir

را( پویا)، ازقسمت دسترسی سریع، گزینه پرتال اعضا (www.kashanu.ac.ir)و یا اینکه با ورود به تارنمای دانشگاه
( . استفاده نمایید( Firefox)از مرورگر فایر فاکس ( پورتال پویا)برای ورود به پورتال دانشجویی )انتخاب کنید

بعد از ورود به پورتال دانشجویی، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد . که در کادر شناسه کاربری و کلمه عبور به
ترتیب شماره دانشجویی و رمز عبور خود را وارد کنید. درصورتی که رمز خودرا فراموش کرده اید و یا سیستم

خطایی درخصوص اشتباه بودن رمز به شما مي دهد، برروی دکمه فراموشی رمز عبور در پایین کادر کلمه عبور در
همین صفحهه کلیک نمایید و پس از تکمیل اطالعات درخواست شده و دریافت پیامک رمز اولیه، نسبت به تغییر رمز

خود اقدام نمایید. 
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بعد از وارد کردن اطالعات به صورت کامل با کلیک کردن بر روی دکمه )ورود( وارد صفحه زیر خواهید شد . 

در این صفحه از منوی سمت راست : آموزشی --< قسمت گروه های درسی مجاز را انتخاب کنید.
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در این قسمت لیستی از دروس که شما مجاز به انتخاب آنها هستید نمایش داده می شود. این لیست شامل آن
دسته از دروسی می باشد که یا توسط مدیرگروه تان برای شما پیشنهاد شده است و یا قبال موفق به گذراندن آن

نشده اید و افتاده اید و توسط آموزش دانشکده خودتان ارائه شده است. همچنین شرط تطبیق دانشکده، جنسیت،
گروه آموزشی، ظرفیت نیز در نمایش این لیست تاثیر مستقیم دارد.

چند مثال:

 توسط مدیرگروه برای دانشجویی پیشنهاد شده باشد اما دانشکده آن درس را ارائه۱۵۱۱۵۴مثال اگر درسی با کد 
نکرده باشد، این درس در گروههای درسی مجاز دانشجو نمایش داده نمی شود.

 را قبال اخذ کرده باشد ولی موفق به گذراندن آن نشده باشد در صورتی در۱۵۱۱۵۴اگر دانشجویی درسی با کد 
لیست گروههای درسی مجاز ظاهر می شود که دانشکده این درس را ارائه کرده باشد.
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 توسط مدیرگروه برای دانشجویی پیشنهاد شده باشد و درس توسط دانشکده ارائه شده۱۵۱۱۵۴اگر درسی با کد 
باشد اما این درس برای فقط آقایان ارائه شده باشد در نتیجه این درس در لیست گروههای درسی مجاز دانشجویان

خانم نمایش داده نخواهد شد.

 را قبال اخذ کرده باشد ولی موفق به گذراندن آن۱۵۱۱۵۴اگر دانشجویی از بین دانشجویان خانم، درسی با کد 
نشده باشدو درس توسط دانشکده ارائه شده باشد اما این درس برای فقط آقایان ارائه شده باشد در نتیجه این درس

در لیست گروههای درسی مجاز این دانشجو نمایش داده نخواهد شد.

 توسط مدیرگروه برای دانشجویی پیشنهاد شده باشد و درس توسط دانشکده ارائه شده۱۵۱۱۵۴اگر  درسی با کد 
باشد ولی ظرفیت آن پر شده باشد در نتیجهه این درس در گروهای درسی مجاز نمایش داده نخواهدشد.

 توسط مدیرگروه برای دانشجویی پیشنهاد شده باشد  و درس توسط دانشکده ارائه شده۱۵۱۱۵۴اگر درسی با  کد 
باشد اما دانشکده این درس را برای رشته و گروه آموزشی دانشجو محدود کرده باشد این درس برای دانشجو در
گروههای درسی مجاز نمایش داده نخواهد شد)مثال ممکن است درس برای دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر ارائه شده است اما رشته دانشجو، مهندسی برق - کنترل است(.

 بنابراین،  هر دانشجو مجاز به انتخاب دروسی خواهد بود که توسط گروه آموزشی برای دانشجو پیشنهاد
شده است و یا قبال موفق به گذراندن آنها نشده است  و توسط آموزش دانشکده ارائه شده است. 
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در این قسمت باید شماره و کد گروه درس هایی که مد نظرتان می باشد را یادداشت کنید .

 با خانم مریم محمودی را انتخاب کنید . برای این کار شما شماره1فرض کنید شما می خواهید ریاضی عمومی 
درس و کد گروه مجاز که در تصویر باال با کادر قرمز رنگ مشخص شده است را یادداشت نمایید . 

سپس در منوی سمت  در قسمت آموزش گزینه  انتخاب واحد را انتخاب نمایید:
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در این قسمت ابتدا باید شماره درسی که در قسمت قبل یادداشت کرده بودید را پیدا کرده و در باکس جلوی آن
توصیه می شود کادر چک باکس کد گروه را وارد نمایید و بعد از وارد کردن، دکمه )انتخاب( را کلیک کنید .

قبل از کد درس را به هیچ عنوان غیرفعال نکنید.

حال بعد از زدن دکمه انتخاب، درس و یا درس های مدنظر در قسمت دروس انتخاب شده ثبت خواهد شد . مانند
تصویر زیر :
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در صورتی که بخواهید درسی را حذف کنید باید ابتدا آن درس را انتخاب و سپس دکمه )اعمال حذف( را کلیک
کنید .

دقت داشته باشید در صفحه انتخاب واحد لیست تمام دروس پیشنهادی مدیر گروه به دانشجو و دروس افتاده
دانشجو)که تاکنون نگذرانده است(  نمایش داده می شود و محتوای آن با لیست گروههای درسی مجاز متفاوت

است. این بدان معناست که وجود یک کد درس در این صفحه به معنای مجاز بودن دانشجوبرای انتخاب آن درس
   است.  گروههای درسی مجازز  مالک اصلی، لیست دروس مشخص شده در نیست و 

موفق باشید 

مرکز فناوری اطالعات دانشگاه کاشان
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