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 :به شرح زير اقدام شودتوسط اساتید محترم   "کالسيغیرموجه غیبت " ثبتت هج-1

 که در اين صفحه  مشاهده  کالس درسهاانتخاب سه نقطه  ، راهبري کالس درسزير منوي  - منوي عملیات استاد و پرسنل

 .نمايش داده مي شود استاد در ترم انتخاب شدهي هادرس لیست کالس  

 فقط در يک بازه ي زماني مشخص بر اساس تقويم  به توضیح مي باشد که انجام اين عملیات توسط اساتید محترمالزم * 

 موزشي دانشگاه امکانپذير مي باشد و در صورت اقدام در خارج از بازه ي مشخص شده اين فعالیت امکانپذير نمي باشد.آ

 

 

و سپس سه نقطه ثبت غیبت را انتخاب  مربوطهکد درس و کد ارايه  کالسيغیرموجه غیبت وضعیت جهت ثبت در اين صفحه  -2

 نمايید. انتخابکالسي را 

 

 

    حترماتید متوسط اس "غیبت غیر موجه کالسي"ثبت راهنماي نحوه 
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نام مقابل  "وضعیت غیبت"ستون از طریق  و می باشدکالس درس قابل مشاهده لیست دانشجویان  این صفحه در -3

 .وجود داردتوسط استاد برای هر دانشجو  "غیرموجه کالسی غیبت"امکان ثبت وضعیت هر  دانشجو 

 

سطر مربوط  ی اساتیدنمره صفحه ی ثبت دانشجو در  هر برای "غیرموجه کالسی غیبت"پس از ثبت وضعیت : 1ی نکته 

 وجود ندارد. مربوطهبرای دانشجوی وضعیت نمره نمره و یا تغییر  ثبت امکان دیگر شده وغیرفعال ی مربوطه دانشجوبه 

محاسبه  اخذ شدهفقط در تعداد واحد برای دانشجویان  "غیبت غیرموجه کالسی"دروس ثبت شده با وضعیت  : 2ی نکته 

 ل بدون تاثیر می باشد.دو مع گذراندهو در تعداد واحد موثر و  گردد می

 


