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راٌّواي داًطجَياى بزاي ثبت اعتزاض بِ ًوزات اساتیذ:
داًطجَياى هحتزم جْت ثبت "درخَاست اعتزاض بِ ًوزُ" هزاحل سيز را اًجام دّیذ .
- 1دکوِ ثبت ًام درٍس داًطجَ-سيزهٌَي "ارسضیابي استاد در ًیوسال جاري" -اًتخاب کالس درس هَردًظز
 - 2دکوِ "درخَاست اعتزاض بِ ًوزُ" را اًتخاب ٍ هتي هَردًظز را در صَرت لشٍم ٍارد کزدُ ٍ درخَاست اعتزاض بِ
ًوزُ خَد را ثبت ًوائیذ.
 - 5در صَرت ثبت درخَاست اعتزاض بِ صَرت صحیح پیغام سيز ًوايص دادُ هي ضَد:
"درخَاست اعتزاض بِ ًوزُ با هَفقیت ثبت ضذ".
- 6هجذداً در صَرت هزاجعِ بِ ّویي هٌَ در صَرت ت غییز ًوزُ تَسط استاد ٍ گذاضتي تَضیحات هَردًظز تغییز ًوزُ قابل
هطاّذُ هي باضذ.
 -7اهکاى هطاّذُ ٍضعیت اعتزاض ثبت ضذُ اس طزيق هٌَي درخَاست/هجَس ًیش اهکاًپذيز است.

راٌّواي اساتیذ بزاي رسیذگي بِ اعتزاض بِ ًوزات اساتیذ:
اساتیذ هحتزم جْت "رسیذگي بِ درخَاست اعتزاض ًوزات ثبت ضذُ تَسط داًطجَياى" لطفاً هزاحل سيز را اًجام دّیذ:
 - 1هٌَي "عولیات استاد/پزسٌل" – سيزهٌَي "رسیذگي بِ درخَاست اعتزاض ًوزُ" :
 - 2جستجَ بز اساس ًیوسال هَثز(ًیوسالي کِ داًطجَ بزاي ًوزات آى تزم اعتزاض ثبت کزدُ است)
"رکَردّاي ثبت ضذُ اعتزاض ًوزُ تَسط داًطجَياى قابل هطاّذُ هي باضذ".
 - 3در صَرت هَرد تائیذ بَدى اعتزاض ثبت ضذُ رکَردهَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ دکوِ "تائیذ درخَاست“ را اًتخاب
ًوائیذ.
 - 4با سدى دکوِ "تائیذ درخَاست " لیٌک اعوال ًتايج درخَاست بِ اساي ّز سطز درخَاست اعتزاض فعال هي ضَد ٍ با
ٍر ٍد بِ ايي لیٌک هي تَاى ًوزات را تغییز داد ٍ سپس ثبت ٍ تائیذ کزد(.در صَرت لشٍم هي تَاى بزاي داًطجَ تَضیحات
گذاضت).
 - 5در صَرت هَرد تائیذ ًبَدى اعتزاض سطز داًطجَي هَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ دکوِ "رد درخَاست" را اًتخاب ًوائیذ.
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ًکات هْن:
 -1اضافِ ضذى اهکاى ثبت باسُ سهاًي جذاگاًِ بزاي رسیذگي بِ درخَاست اعتزاض بِ ًوزُ تَسط استاد تحت عٌَاى
"باسُ سهاًي رسیذگي بِ درخَاست اعتزاض بِ ًوزُ تَسط استاد "
 -2اضافِ ضذى اهکاى تغییز ًوزُ تَسط استاد تٌْا بزاي داًطجَياًي کِ در خَاست اعتزاض ثبت کزدُ اًذ.
 -3اهکاى تائیذ ٍ رسیذگي بِ درخَاست اعتزاض ًوزُ اس طزيق آهَسش بزاي افزادي کِ داراي سوت خاصي در سیستن
ّستٌذ
 -4جلَگیزي اس ثبت هجذد اعتزاض ًوزُ بزاي درخَاستْاي ثبت ضذُ اعتزاض بز رٍي يک درس کِ ٌَّس درخَاست
هزبَطِ تائیذ ٍ رسیذگي ًطذُ است.
 -5در صَرتي کِ درخَاست داًطجَ رد ٍ يا بايگاًي ضَد اهکاى ثبت درخَاست اعتزاض هجذد تَسط داًطجَ ٍجَد
دارد.
-6لیست ًوزُ تجذيذ ًظز پس اس تايیذ بِ صَرت جذاگاًِ ٍ هطخص ايجاد ضَد:
يک گشارش جذيذ تحت عٌَاى "لیست ًوزات پس اس تجذيذ ًظز اساتیذ" در هٌَي اهتحاًات اضافِ ضذُ است کِ
فقط داًطجَياًي کِ ًوزات آًْا بز اساس تجذيذًظز تغییز يافتِ است را ًوايص هیذّذ.

پروژه استقرار سيستمهاي يكپارچه دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسالمي

صفحه  2از 2

