راهنماي استفاده دانشجويان از درخواست هاي كميسيون موارد خاص
ابتدا وارد قسمت پيشخوان خدمت شويد
سپس گزينه " تقاضاي انتقال و انتقال توام باتغيير رشته و مهمان دائم كميسيون موارد خاص" را انتخاب كنيد و درخواست جديد
را كليك نماييد.

با توجه به ليست گزينه هاي نوع درخواست كه شامل انتقال  ،انتقال توام با تغيير رشته و مهمان دائم مي باشد  ،گزينه مورد نظر
خود را انتخاب كنيد.
در صورت انتخاب اشتباه ،درخواست شما به مسير اشتباه رفته ونوعي كه درخواست داده ايد بررسي ميگردد ،پس دقت فرماييد.
پس از انتخاب نوع درخواست  ،موارد خواسته شده را مثل دانشگاه مقصد يا رشته جديد يا كد رشته جديد  ،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 .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.

پس از ارسال دانشجو طبق گردش كار به كارشناس آموزش مي رسد پس ار تاييد ايشان به مدير كل آمور آموزشي مي رسد .مدير
پس از بررسي ،كارشناس كميسيون موارد خاص ارسال مي شود.
كارشناس كميسيون درخواست را در سيستم وارد مي كند و پس از تشكيل جلسه  ،كارشناس راي نهايي را در سيستم وارد مي كند
و دكمه تاييد و ارسال را مي زند .نتيجه به سمت دبير كميسيون ميرود و ايشان پس از تاييد انرا به مدير اموزش ارسال مي كند-
مدير آموزش هم براي اقدام آنرا به كارشناس آموزش مي فرستد و ايشان هم اقدامات الزم را انجام ميدهد.

