راهنوای ثبت درخواست افسایص سنوات نیوسال ضطن
قابل تَجِ داًطجَیاى هقطغ کارضٌاسی ارضذ ٍرٍدی  44بِ بؼذ
داًطجَ پس از ارائِ فرم توذیذ سٌَات خَد بِ داًطکذُ هربَطِ ٍ تاییذ استاد راٌّوا هیتَاًذ از طریق سیستن آهَزضی گلستاى هطابق راٌّوای
زیر ٍ فرایٌذ درخَاست افسایص سٌَات ریل ّویي راٌّواً ،سبت بِ ثبت درخَاست افسایص سٌَات اقذام ًوایذ:
توضیح :ارسال درخواست افشایش سنوات نیوسال ششن به تنهایی به هنشله انتخاب واحذ دانشجو نبوده و دانشجو هی بایستی
پس اس اخذ افشایش سنوات تحصیلی ،با واریش شهزیه نیوسال نسبت به انتخاب واحذ اقذام نوایذ.
ٍ -1رٍد بِ هٌَی پیطخَاى خذهت ٍ اًتخاب گسیٌِ درخَاست بررسی هطکالت آهَزضی ٍ کلیک رٍی گسیٌِ
"درخَاست جذیذ" هطابق تصَیر زیر:

 -2اًتخاب گسیٌِ درخَاست توذیذ سٌَات از قسوت "ًَع درخَاست ،هطاّذُ کاهل درخَاست" ٍ ًَضتي تَضیح درخَاست در
قسوت "درخواست اول" و سپس رٍی گسیٌِ ایجاد کلیک کردُ ٍ بؼذ از آى کلیذ بازگطت را اًتخاب هی ًواییذ.

 -3پس از بازگطت بِ هٌَی درخَاست بررسی هطکالت آهَزضی ٍ قبل از تاییذ درخَاست داًطجَ ًسبت بِ پرداخت ّسیٌِ
الکترًٍیکی هطابق تصَیر زیر اقذام هی ًوایذ.

 -4پس از اتصال بِ باًک ػاهل هطابق تصَیر زیر ًسبت بِ پرداخت ٍجِ ثبت ًام اقذام ًواییذ.

 -5پس از تاییذ پرداخت ٍجِ ًسبت بِ تاییذ درخَاست افسایص سٌَات هطابق تصَیر زیر اقذام ًواییذ.
در ایي قسوت پس از تاییذ داًطجَ درخَاست هَردًظر برای آهَزش داًطکذُ ارسال هی گردد.

 -6داًطجَ هی تَاًذ درخَاست خَد را از هٌَی "هطاّذُ گردش کار" تا دریافت ًتیجِ ًْایی ،پیگیری ًوایذ(هطابق تصَیر زیر).
هطابق فرایٌذ درخَاست افسایص سٌَات هی بایستی درخَاست داًطجَ از طریق آهَزش داًطکذُ برای استاد راٌّوا ٍ سپس
برای هذیر گرٍُ ٍ بؼذ از آى برای ریاست داًطکذُ ارسال گردد ٍ بؼذ از تاییذ درخَاست تَسط ریاست داًطکذُ ،سرترم
تحصیلی ًیوسال ضطن برای داًطجَ ًیس ایجاد گردیذُ ٍ داًطجَ هَظف است پس از ٍاریس ضْریِ تحصیلی هَرد ًظر ًسبت
بِ اًتخاب ٍاحذ هربَطِ اقذام ًوایذ.

در پایاى درخَاست تاییذ ضذُ داًطجَ برای رٍیت بِ تحصیالت تکویلی داًطگاُ ارجاع خَاّذ ضذ.

فرآینذ درخواست افسایص سنوات نیوسال ضطن بهصورت الكترونیكي
ضروع

ثبت درخواست افسایص سنوات نیوسال ضطن توسط دانطجو از هسیر پیطخواى خذهت -درخواست بررس هطكالت آهوزضي -توذیذ سنوات

واریس وجه ثبت نام بصورت الكترونیكي و تاییذ و ارسال درخواست برای آهوزش دانطكذه و پیگیری تاییذ درخواست و ثبت انتخاب واحذ پس از بازضذى سرترم و پرداخت ضهریه
ثابت نیوسال

تائیذ درخواست دانطجو توسط آهوزش دانطكذه
(کنترل سوابق آهوزضي دانطجو ،ثبت استاد راهنوای دانطجو در اطالعات جاهع و تاییذ و ارسال درخواست برای استاد راهنوا)

تائیذ درخواست دانطجو توسط استاد راهنوا
(بررسي وضعیت پیطرفت دانطجو و درج تاییذ پیطرفت دانطجو در قسوت توضیحات و ارسال درخواست دانطجو برای هذیرگروه جهت طرح در ضورای تحصیالت تكویلي دانطكذه)

تائیذ درخواست دانطجو توسط هذیرگروه
( پس از طرح درخواست دانطجو در ضورای تحصیالت تكویلي و درج ضواره و ناریخ صورتجلسه دانطكذه هبني بر هوافقت با افسایص سنوات در قسوت
توضیحات ،درخواست دانطجو را برای ایجاد سرترم برای ریاست دانطكذه ارسال هي نوایذ )

تائیذ درخواست دانطجو توسط ریاست دانطكذه
ایجاد سرترم دانطجو با سرترم تكي ضهریه برابر رای ضورای تحصیالت تكویلي دانطكذه و تاییذ و ارسال به تحصیالت تكویلي دانطگاه و آهوزش دانطكذه
و (دانطجوجهت واریس ضهریه و ثبت انتخاب واحذ)

پیگیری ایجاد سرترم تحصیلي و راهنوایي دانطجو جهت واریس ضهریه نیوسال و
ثبت انتخاب واحذ توسط آهوزش دانطكذه

پایاى

