راهنمای نحوه حضور غیاب دانشجویان توسط اساتید از طریق وب
(سامانه آموزشی سما)

جهت حضورغیاب الکترونیکی دانشجویان ،الزم است ابتدا از طریق وب سایت دانشگاه ارومیه ،وارد سامانه
آموزشی سما گردید .ابتدا وب سایت دانشگاه ارومیه به آدرس  urmia.ac.irرا باز نموده و سپس از طریق لینک
سامانه آموزشی مطابق شکل زیر ،به صفحه ورود سامانه آموزشی منتقل می شوید.



در صفحه اول سامانه آموزشی سما مطابق شکل زیر ،ابتدا از کادر نوع کاربری ،نوع استاد را انتخاب و
سپس با وارد نمودن کد استادی و رمز عبور خود ،وارد سامانه شوید .درصورتی که در هر قسمت ،اشتباهی رخ
دهد عالوه بر مشخصات فوق ،وارد نمودن کد امنیتی نیز از شما درخواست می گردد .پس از تایید اطالعات وارد
شده ،به سامانه مربوطه وارد می گردید.



در سامانه مطابق شکل زیر از منوی سمت راست ،با انتخاب گزینه "ثبت حضور غیاب" ،لیست دروس
استاد بصورت جدولی نمایش داده می شود که در مقابل عنوان هر درس با انتخاب دکمه "لیست" ،لیست جلسات
کالسی درس مربوطه به ترتیب تاریخ همراه با مشخصات آن مطابق شکل صفحه بعد مشاهده خواهد شد.



با انتخاب دکمه "لیست" در هر سطرجدول ،لیست دانشجویان مربوط به آن کالس مطابق شکل بعدی
باز می شود  .در صفحه فوق ،همانطور که مشخص شده است دکمه "عدم برگزاری" نیز تعبیه شده است که در
مواقعی که نیاز به حذف یک جلسه باشد از این طریق قابل انجام خواهد بود .سپس جهت افزودن کالس اضافی ،
حل تمرین و یا جبرانی از دکمه "اضافه کردن جلسه" می توانید استفاده فرمائید.



همانگونه که مالحظه می فرمایید در لیست دانشجویان ،برای سهولت کار استاد ،بطور پیش فرض وضعیت
کلیه دانشجویان بصورت نامشخص تعریف شده است .جهت ثبت حضور و یا غیبت دانشجو ،با انتخاب دکمه"حاضر"
مقابل نام دانشجو ،ثبت حضور انجام خواهد شد .این دکمه دو وضعیتی می باشد ،یعنی با فشردن مجدد ،بصورت
حاضر و غایب تبدیل وضعیت می دهد.
همچنین درصورتی که تمامی دانشجویان کالس حاضر باشند برای ثبت حاضری برای همه  ،از دکمه
"ثبت" در باالی جدول استفاده فرمایید.

امکان عملیات جستجوی دانشجو بر اساس شماره دانشجویی و یا نام ونام خانوادگی نیز تعبیه شده است.
جهت برگشت به صفحات قبل از دکمه های "لیست دروس استاد" و "لیست جلسات درس" استفاده نمایید.
الزم به ذکر است در مقابل نام هر دانشجو در لیست دانشجویان کالس ،تعداد غیبت دانشجو در ترم جاری
نمایش داده می شود.
پس از اتمام کار با انتخاب گزینه "خروج " از منوی سمت راست از برنامه خارج شوید.

موفق باشید
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه


