
 . شوید http://reg.sdi.ac.ir به آدرس موسسهابتدا وارد صفحه اصلی سایت  -1

پایان  قبل از ورود به سيستم انتخاب واحد اینترنتی ابتدا فایل های مربوط به برنامه هفتگی و امتحانات  -2

 ( و برنامه هفتگی،گزینه گروههای ارائه شده در ترم جاری از منوی کارنامه.)  رشته خود را مطالعه نمائيد ترم

 .ورود ا عضابا کليك بر روی عبارت   در صفحه اصلی وب سایت -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و همچنين متن كلمه عبور)پيش فرض شماره شناسنامه(( و كد استاندارد)نام كاربري و سپس تایپ

 سی پيدا کنيدمی توانيد به صفحه شخصی خود دستر تصوير كد امنيتي 

به صفحه اصلی انتخاب  انتخاب واحد وکليك بر روی   و اضافه  انتخاب واحد و حذفاز طریق منوی  -4

 واحد راه خواهيد یافت . 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.sdi.ac.ir/


مجوز آموزش )عدم داشتن و  (عدم داشتن بدهي مالي) مجوز هاي ماليدر صورتی که برای شما  -5

، گروههای درسی که  نمايش گروههاي ترم جاري ا کليك بر روی صادر شده باشد ب  مشكل آموزشي(

 نمایش داده خواهد شد.  می توانيد در این ترم انتخاب کنيد

 کليك می کنيم .« نمایش گروههای ترم جاری » وارد پنجره زیر می شویم که در این پنجره روی دکمه 

 
و کد گروه آن را   و قبال کد درس  آن هستيد پس از نمایش گروههای درسی ؛ دروسی را که مجاز به انتخاب -6

کليك   ثبت دروس انتخاب شدهمطالعه نموده اید ، به ترتيب تيك بزنيد و سپس در انتها بر روی دکمه 

 نمایيد.

 
  



درس با موفقيت ثبت پيغام   در باالی صفحه برای شما پيغام های مربوط به هر درس ظاهر می شود -7

ست که درس به ليست دروس انتخابی شما اضافه گردیده است.)توجه داشته باشيد نشان دهنده آن ا  گرديد

که شما می توانيد دروس خود را یك جا انتخاب و سپس ثبت نمایيد ولی توصيه می شود جهت اطمينان 

 بيشتر و مطالعه پيغام های ثبت هر درس ؛ دروس را بصورت تك تك انتخاب و ثبت نمایيد (.

      سی در بخش گروههای درسی برای انتخاب وجود ندارد ممكن است به دالیل زیر باشددر صورتيكه درو -8

 .درس مورد نظر خاص يك ورودي باشد -2 پر شدن ظرفيت گروه درسي -1

  
 تماس بگيرید.( موسسه) جهت اطالع بيشتر می توانيد با کارشناسان آموزش یا مدیرگروه خود در 

کليك نمایيد . تا دروس ثبت شده نمايش انتخاب واحد مورد نظر روی دکمه يه دروسثبت موقت كلو  انتخابپس از  -9

 خود را مشاهده نمایيد.

 
که ثبت نموده اید حذف نمایيد به صفحه اصلی انتخاب واحد برگردید و   در صورتيكه بخواهيد درسی را       -11

 آن درس برای شما حذف خواهد گردید.  حذفبا تيك زدن درس و کليك بر روی دکمه 

 .و عدم نياز به اصالح گزینه ثبت )ثبت نهایی( را کليك کنيد  پس از انجام ویرایش و تغييرات الزم  -11

 )این عمل به منزله پایان عمليات انتخاب واحد ميباشد و پس از آن هيچگونه تغييری نمی توانيد صورت دهيد ( 

 تهيه نمایيد . يك نسخه پرينتحه انتخاب واحد حتما در انتها از صف        -12
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 نكات مهم در زمان انتخاب واحد :

 رعایت پيشنياز و همنياز دروس برعهده دانشجوست لذا قبل از انجام انتخاب واحد قطعی با مدیرگروه خود مشورت نمایيد.      -1

اد غير بپرهيزید، زیرا پس از ثبت، انتخاب واحد قابل تغيير ویا ویرایش نميباشد مگر در هنگام از سپردن انتخاب واحد خود به دوستانتان و افر      -2

 حذف و اضافه .

کليك بر روی گزینه ثبت نهایی به منزله خاتمه عمليات انتخاب واحد ميباشد و پس از آن هيچگونه اصالحی تا زمان حذف و اضافه صورت       -3

 نخواهد گرفت.

 نکات مربوطه را در سایت مشاهده و طبق جدول زمانبندی اطالعیه ها و 

 .ا قدام به انتخاب واحد نمایید
  ورود به سایت موسسه به نشانیhttp://reg.sdi.ac.ir  

 1- انتخاب منوی ورود اعضا 

 2- لمه عبور )کلمه عبور پیش فرض ، شماره شناسنامه می باشد( و درج کاراکترهای مشاهده وارد نمودن نام کاربری و ک

 شده در کادر مربوطه.

 3- ود به بخش انتخاب واحد منوی انتخاب واحد و سپس ور 

 4- نمایش گروه های ترم جاری 

 5- انتخاب دروس مورد نظر با توجه به برنامه ارائه شده و چارت دروس رشته 

 6- انتخاب شده ثبت دروس 

 7- نمایش انتخاب واحد 

 8- ثبت نهایی دروس انتخاب شده 

 

(انتخاب واحد شما با صفرواحد ثبت می  5و  4: در صورت ثبت نمودن انتخاب واحد قبل از انتخاب دروس ) مرحله 1نکته مهم 

 گردد.بنابراین مراحل را به ترتیب انجام دهید.

 از صفحه شخصی خود خارج شوید. خروجکلیک روی : بعد از انتخاب واحد حتما با 2نکته مهم 

 

 از انتخاب واحد ایترنتی خود پرینت تهیه نمایید.

تماس بگیرید تا انتخاب واحد شما با  5255  -  2341156انجام مراحل انتخاب واحد با شماره در صورت مواجه شدن مشکل در 

 موفقیت انجام شود .
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