راهنماي استفاده دانشجويان از درخواست هاي شوراي آموزشي
ابتدا وارد قسمت پيشخوان خدمت شويد
سپس گزينه درخواست بررسي مشكالت آموزشي را انتخاب كنيد و درخواست جديد را كليك نماييد.

با توجه به ليست گزينه هاي نوع درخواست كه مربوط به شورا مي باشد ،گزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.
(از بين گزينه هاي زير انتخاب را انجام دهيد ،بقيه موارد مربوط به كميسيون موارد خاص مي باشد:
 درخواست تمديد سنوات براي بار اول
 درخواست تمديد سنوات براي بار دوم
 مرخصي تحصيلي با احتساب
 مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات(زايمان)
 مرخصي تحصيلي با تاخير
 وقفه كميسيون
 حذف پزشكي
 حذف ترم پزشكي
 حذف ترم
 درخواست معادلسازي (تطبيق دروس)
 ثبت نام با تاخير

 درخواست بازگشت به تحصيل
 درخواست تغيير رشته كارشناسي
 تقاضاي تجديد نظر در درس
 درخواست حذف درس
 درخواست اخذ درس
 درخواست حذف نمره شاهد
 درخواست حذف درس شاهد
 درخواست حذف ترم شاهد
 درخواست تمديد مهماني در اين دانشگاه
 ساير درخواست هاي مرتبط با شورا )
در صورتيكه درخواست شما در بين انواع زير نبود ساير درخواستهاي مرتبط با شورا را انتخاب كنيد.
در صورت انتخاب اشتباه درخواست شما به مسير اشتباه رفته و بررسي نخواهد شد.
پس از انتخاب نوع درخواست  ،شرح درخواست خود را در درخواست اول وارد نماييد و دكمه ايجاد را كليك كنيد.

در قسمت مشخص شده موارد اصالح درخواست  ،حذف  ،تاييد و ارسال  ،مشاهده گردش كار وارسال مدارك موجود است.

براي اصالح درخواست مورد نظر از اصالح وبراي حذف آن از گزينه حذف استفاده نماييد.
ودر صورتيكه مايل هستيد براي درخواست خود مداركي را ارائه دهيد از طريق ارسال مدارك  ،آنها را ارسال كنيد.
مي توانيد چند فايل را ارسال نماييد ،فقط توجه داشته باشيد درحالت عدم تاييد لينك ايجاد فعال خواد بود و همچنين فايل شما
اندازه اش بزرگ نباشد.

پس از اطمينان از درستي درخواست  ،آنرا ارسال نماييد .پس از ارسال تا پايان كار از طريق مشاهده گردش كار ميتوانيد ببينيد
درخواست شما در چه مرحله اي هست .و همچنين نتيجه راي را ازطريق مشاهده جزئيات كه در شكل پايين معلوم است ببينيد.
پس از پايان كار از طريق سوابق قبلي مي توانيد جزئيات راي و گردش كار را مشاهده كنيد.

