
 

هنر  در طامانه دانشگاه راهنمای ثبت اینترنتی نمرات امتحانی دانشجوییا  ویط  اطاود  

 اطالمی وبریز

 

 

ندای ره ک  کاررری ر کلمه  طادااطجتاد ررامی  ررای رررد ره طجدمتم م یریت امیر ومیی ی   

 .رددریم ما قرار  دانشک ه در اختداردفتر  عبیر داری  که ویط 

 .نماید  اطتفاده FireFox ررای اطتفاده رهدنه ای وخرین نمخه مررررر لطفاً

 

 رررزاری ای پس   هاعالمدر رایه یمانی مقرر ای پدش  ح اکثر محترم اطتاد   1 مهم نکته   

در صججیرت ع م ثبت نمرات در  .نمای  میقت ثبت را نمرات دارد فرصججت درس و  ویمی 

دارن  را ررای ورم وین ه اخذ نماین   پدش ندای ی کهویانن  دررطرایه مقرر دانشجوییا  نمی 

 .اجایه چندن کاری را نخیاه  داد طادا ر طدمتم

پس ای اومام مهلت ثبت  ر  ججین می ثبت میقت صججیرتره  جج ه نمرات رارده   2 نکته مهم

 جججید پس ای پایا  مهلت اعترا جججات  می فعال دانشجججوییا  اعتراض رریه 2 رایه نمرات،

انی ر ررره امتحر اطتاد را کنترل    هفعاللدنک پاطج  ره اعتراض ررای اطجتاد   دانشجوییی  

 ییثبت نهااق ام ره  ،در صیرت لزرم اصالح نمرهنمبت ره اعترا ات دانشوییا  ر  طجامانه 

 نمای .نمره می

رع  ای رررطجی اعترا ججات دانشوییا  ر مطم ن  اطجتادا  محترم ویجه فرماین    3نکته مهم 

 نهایی ثبت نماین  انتخاب را  ججج   ای صجججحت نمرات رزینه ثبت نهایی نمرات دانشجججوییا  

 اینمره هدچ اصججالح یا وغددر امکا  دیگر عمل ایاینپس ،همججت نمرات ثبت مرحله وخرین

 .ن ارد رجید

 

دررس مشجججترم نمره دهی رارمجججته ره طجججهم اطجججتادا  ندمجججت ر ومامی  در   4کته مهم ن

طججامانه طججادا خید رارمججته ره طججهم اطججتاد  .اعمال نماین  22اطججتادا  رای  نمره خید را ای 

طهم  22اطت هر اطتاد رای  ای  اطتادِ 3. مثال ارر درطجی  کن میر وقمجدم   نمرات را جمع

 خید را در طامانه رارد کن . 33%

 



 

 " ررع ثبت نمره ویط  اطتاد درس"

یا  ؛ رمراجعه نماید   https://portal.tabriziau.ac.ir/Hermesرجه ودرس اینترنتی   .1

 را انتخاب نماید  طامانه طاداوب  -هاطامانهرخش –ای صفحه اصلی طایت دانشگاه 

 ر رارد طامانه  یی 

  

 
 

ک  کاررری ر کلمه عبیر را رارد نماید  وا ره  نمره دهی جهجت رررد رجه صجججفحه اصجججلی    -2

  هر اطججتادی رای  رع  ای رررد ره طججدمججتم  مهم ویجه پررفایل  ججخ ججی خید رارد  ججیی . 

وعه ی  رینهچدهاداره ومییش  صجججیرت نیااقج ام رجه وغددر کلمجه عبیر خید نمجای  در  در     

پس ای رررد رر رری رخش  نمججبت ره اطججتفاده افراد دیگر ای اتالعات ومیی ججی  ججما ن ارد 

 کلدک کند . امیر ومیی ی

    

 

در ادامه  . ی ییم ییر  کل ره مرریط صجفحه  رارد رع  ای کلدک رر رری امیر ومیی جی -3  

 کلدک کند . ثبت نمراترری رزینه 

https://portal.tabriziau.ac.ir/Hermes


 

 

 

رر  ه؛ ک ی ییم ییر  کل ره مرریط صفحه رارد ثبت رزینه یرر رر کرد  کلدک را   -4         

 اطت مرحله رع  رزینه ثبت را رزند . وم همهم ررای ثبت نمرات  یها یوارر  هاهدویصخی 

 

 نمایا   یانمیده و ریس جاری ندممجججال در که دررطجججی نامرجا کلدک رر رری ادامه   -5 

 . یدیمه همراه لدمت دانشوییا  نمایا  ر درس نام  در ادامه . یدیم

 



 

 در ییر لدمجججت نمرات دانشجججوییا  را رارد نماید   دویانیم ورما یپارا انتخاب رزینه  -6 

را  رخش نمره نهاییکه ونها کافی اطججت   ججیدمیخالی دی ه  هایکادردانشججوییا  ره همراه 

 .ر نمره دانشوی را در و  رارد نماید  پرکند 

 را"  ثبت میقت نمرات فیق  دکمه رایمتیمی اطتاد ،در لدمت نمرات راردکرد  ای رع  -7

 نمرات وا خام ر ع م نمایش ره دانشججوی ر ججعدت را خارا نمای .ر ای حالت نمره  نمای  کلدک

                                                          . ید ثبت دانشوییا  ره نمایش ررای

 
   هدرا  دبت امتحا  جلمهدر صیرت دانشوی ررای چنانچه نمره ر عدت قمجمت  در        

دررس پررژه یا کارومییی  ررای فق  ناومام رزینه.  ججید انتخاب امتحا   دبت رزینه را جج 

                           قرار ردرد.  میرداطتفاده ویان می

 

 

 میفق را د 


