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 فرآیند ثبت /پیگیري درخواست هاي دانشجویي
 

 "منو ارسال/پیگیري درخواست دانشجو"زیر منوی  -منوی درخواست/مجوز  -1

 جستجوی درخواست های ثبت شده تا کنون با موضوعات مختلف در قسمت جستجوی درخواستها -2

 درخواستارسال درخواست جدید با موضوع موردنظر و درج متن پاسخ در صورت لزوم و ثبت  -3

 

 فرآیند ثبت درخواست فارغ التحصیلي توسط دانشجو

 
قرار داده و موضوع درخواست  "فارغ التحصیلی"،طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی  "ارسال درخواست جدید "از قسمت  -1

و سپس دکمه ثبت انتخاب  را نوشتهانتخاب کرده و در قسمت توضیحات در صورت لزوم متن مورد نظر  "فارغ التحصیلی"را نیز 
 .شود

تغییر پیدا می کند و  "رد شده"یا  "تایید شده"پس از بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس مربوطه ، وضعیت درخواست به  -2
 توسط دانشجو نیز قابل مشاهده می باشد.

امکان ثبت سایر  نشده باشد، "تایید"اس مربوطه تا زمانی که درخواست فارغ التحصیلی ارسالی دانشجو توسط کارشن  نکته ی مهم :      
 )صدور مدرک و ... ( وجود ندارد و سامانه پیام مرتبط را نمایش می دهد.فارغ التحصیلیصدور مدرک درخواست های 

،طبقه بندی  "ارسال درخواست جدید "از قسمت پس از تایید درخواست فارغ التحصیلی توسط کارشناس دانشجو می تواند -3
و دکمه ی ثبت  "صدور مدرک فارغ التحصیلی"موضوع درخواست با قرار داده و  "فارغ التحصیلی"موضوع درخواست را بر روی 

 را انتخاب نماید.
پرداخت هزینه های تعیین شده اقدام به  پرداخت الکترونیکیو با انتخاب ستون  "جستجوی درخواستها"در این مرحله در قسمت  -4

پس از انجام پرداخت الکترونیکی موفق درخواست صدور مدرک دانشجو برای کارشناس امور فارغ التحصیالن فعال شده و نمائید.
 امکان بررسی فراهم می گردد.

 مدارک دانشجو در مرحله ی صدور می باشد.تغییر پیدا کند  "اقدام شده"در صورتی که وضعیت درخواست صدور مدرک به  -5

 مدرک نیز توسط دانشجو در مواقع لزوم قابل ثبت و پرداخت می باشد. سایر درخواست های صدور -6
 


