
  

 
 

 جامع دانشگاهی سدفراهنمای کاربری سیستمهای 
 )اداری و مالی، آموزشی ، دانشجویی ، رفاهی ، فرهنگی و پژوهشی(

 

 حوزه جامع آموزشی

 (مدیریت امور آموزشی )
 گردآورندگان:

 منصوریمهندس فرزانه 

 طالبیانمریم مهندس 

 اکملیمهندس جواد 

 

 نسخه:

 0.1.0ویرایش  - امور آموزشحوزه 

 0011شرکت داده پردازان معاصر شماره ثبت  

 info@dpm.irپست الکترونیک:   www.dpm.irوب سایت:

 1013پالک  – 55و  55بین امام خمینی  –خیابان امام خمینی ره  –مشهد  –خراسان رضوی آدرس:  خط سه90593500-051تماس: 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 2

 

 فهرست

 7 ........................................................................................................................................ آموزش سامانه

 8 ................................................................................................... یآموزش امور تیریمد ستمیرسیز -2

 8 ............................................................................................................................... کاربر اتیعمل -1-2

 8 ....................................................................................................................... مشخصات رییتغ -1-1-2

 11 .................................................................................................. ستمیس فعال کاربران ستیل -2-1-2

 11 .......................................................................................................................... یآموزش نیقوان -2-2

 11 ........................................................................................................... یلیتحص میتقو فیتعر -1-2-2

 11 ....................................................................................................... یلیتحص میتقو مشاهده -2-2-2

 11 ............................................................................................................ یآموزش نیقوان ثبت -3-2-2

 11 ......................................................................................................... یآموزش نیقوان اصالح -1-2-2

 11 .................................................................................انیدانشجو به یلیتحص میتقو انتساب -1-2-2

 17 ...........................................................................................................یآموزش نیقوان حذف -1-2-2

 18 ............................................................................................................... یآموزش دوره ثبت -7-2-2

 18 ............................................................................................................ یآموزش دوره اصالح -8-2-2

 19 .......................................................................................................... یآموزش دوره اتیجزئ -9-2-2

 21 ............................................................................................................ یآموزش دوره حذف -11-2-2

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 3

 

 21 .................................................................................................. یآموزش یها دوره گزارش -11-2-2

 22 ..................................................................................................................... یامتحان برنامه -12-2-2

 23 ...................................................................................................... یآموزش نیقوان قیتطب -13-2-2

 23 ........................................................................................... یآموزش قانون قیتطب گزارش -11-2-2

 21........................................................................................................................ دانشجو اتیعمل -3-2

 21......................................................................................................... یآموزش قانون انتساب -1-3-2

 21 .............................................................................................................. دانشجو مشخصات -2-3-2

 31 ......................................................................................................... دانشجو تیوضع رییتغ -3-3-2

 32 .................................................................................... (ها فلگ هیکل) نمرات اصالح و ثبت -1-3-2

 31 .................................................................................................... دیجد یدانشجو نام ثبت -1-3-2

 31 ................................................................................................... دانشجو مشخصات اصالح -1-3-2

 39 ............................................................................................................ دانشجو رشته رییتغ -7-3-2

 11 ..........................................................................................دانشجو یسجل مشخصات رییتغ -8-3-2

 11 ......................................................................................................... دانشجو یکیزیف حذف -9-3-2

 12............................................................................................................. دانشجو نمرات ثبت -11-3-2

 13 ............................................................................................................ درس کی نمره ثبت -11-3-2

 11............................................................................................................ دانشجو نمره اصالح -12-3-2

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 4

 

 11 ........................................................................................................ درس کی نمره اصالح -13-3-2

 11.....................................................................................................دانشجو یها نامه سوابق -11-3-2

 18 ......................................................................................... شبانه/ ارشد/ مهمان نامه چاپ -11-3-2

 11 ......................................................................................................... نیالت مشخصات ثبت -11-3-2

 11 ..................................................................................................................... ها رزرو حذف -17-3-2

 11 .......................................................................... انیدانشجو یگروه کردن رفعالیغ/ فعال -18-3-2

 12 ........................................................................... عکس گرفتن جهت دانشجو کردن فعال -19-3-2

 13 ............................................................................................................... یلیتحص تیمعاف -21-3-2

 11 .................................................................................... دانشجو کی کردن رفعالیغ/ فعال -21-3-2

 11 ............................................................................................................ موقت کارت صدور -22-3-2

 11 ..................................................................................................................... عکس ارسال -23-3-2

 11 ...................................................................................................................... یلیتحص تیوضع -1-2

 11 ............................................................................................. دانشجو ترم یلیتحص تیوضع -1-1-2

 18 ............................................................................................................... یمهمان مجوز ثبت -2-1-2

 11 ........................................................................................................................ شیگرا رییتغ -3-1-2

 12 ........................................................................ ورود مسالین/ مقطع/ دانشکده/ دوره رییتغ -1-1-2

 13 ........................................................................................... یگروه صورت به شیگرا رییتغ -1-1-2

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 5

 

 11............................................................................................................................ درس اتیعمل -1-2

 11.................................................................................................. یجار سال مین و سال رییتغ -1-1-2

 11 ............................................................................................................................... نمره ستیل -1-2

 11 ..................................................................................................................نمره ستیل دیتول -1-1-2

 11 ............................................................................................................... نمره ستیل گزارش -2-1-2

 18 ................................................................................................................. نمره ستیل دییتا -3-1-2

 19 .................................................................................................... نمره ستیل تیوضع رییتغ -1-1-2

 71 .......................................................................................................... استاد به مهلت یاعطا -1-1-2

 71 ................................................................................................................ یانفراد نمره دییتا -1-1-2

 71 ................................................................................. نمرات جدول به یانفراد نمرات انتقال -7-1-2

 72 ................................................................................ کارنامه به نمره ستیل از نمرات انتقال -8-1-2

 72 ................................................................... خاص خیتار از بعد شده دییتا یها نمره ستیل -9-1-2

 73 ................................................................................................ یانفراد نمره تیوضع رییتغ -11-1-2

 71 ................................................................................................ ابیغ و حضور ستیل ابطال -11-1-2

 71 ....................................................................................................................... النیالتحص فارغ -7-2

 71 .....................................................................................................یلیالتحص فارغ اطالعات  -1-7-2

 71 ................................................................................ (318 جلسه مصوبه) یلیتحص هیدییتا -2-7-2

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 6

 

 78 ............................................................................................ النیالتحص فارغ یکیتفک آمار -3-7-2

 79 .............................................................................................................................. دانشنامه -1-7-2

 79 ....................................................................................................................... 3نوع کارنامه -1-7-2

 81 ............................................................................................................ اطالعات یینها دییات -1-7-2

 82 ............................................................................................................................... جستجو -7-7-2

 83 ......................................................................................................................... اه فرم چاپ -8-7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 7

 

 سامانه آموزش

آموزشی سدف جهت مدیریت فعالیت های مختلف آموزشی مورد نیاز دانشجویان و کارشناسان آموزشی سامانه 

سه بخش اصلی شامل امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها، طراحی شده است .در این سامانه در دانشگاه ها 

و مدیریت امکان ثبت مدیریت امور آموزشی و امور مالی دانشجویان نوبت دوم وجود دارد که در این سه قسمت 

ع گزارش گیری های عملیات درس و دانشجو، قوانین آموزشی، بدهکاری و بستانکاری دانشجو و همچنین انوا

 فراهم شده است ؛ مورد نیاز 

ثبت نام دانشجو، انتخاب مانند  ی آموزشیبر پایه همین اطالعات فرایندهایی طراحی شده است که درخواستها

واحد و ... را پوشش می دهد که این روال ها در سندی جداگانه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. همچنین 

در این سند به شرح دومین زیرسیستم از سامانه ی آموزش، زیرسیستم مدیریت                 الزم به ذکر است که 

 امور آموزشی خواهیم پرداخت.
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 زیرسیستم مدیریت امور آموزشی -1

 عملیات کاربر -0-1

 تغییر مشخصات -0-0-1

لیستی از کاربران سیستمی را  نظر و استفاده از گزینه  دوربا وارد کردن نام واحد و زیر واحد م

 دهد. نمایش می

 

 

 

 می توان لیست کاربران را مشاهده نمود. و یا  با استفاده از گزینه ی 

 

 

 

هر یک از افراد مورد نظر که بصورت شناسه همانطور که در صفحه مذکور نیز قابل مشاهده است، با بازکردن 

که میتوان داده می شود صفحه ای با عنوان تغییر مشخصات کاربر سیستم نمایش  لینک قرار داده شده است،
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به ظور معمول با تعریف ویرایش کرد. یا دسترسی ها، وضعیت، نقش، واحد و زیرواحد آن کاربر را تغییر داد و 

 یوتم به سایر امکانات را مدیر آن زیرسیسفقط زیرسیستم به او انتساب داده میشود و هرکاربر در سیستم 

مکاناتی را هم که مدیر زیرسیستم انتساب می دهد از طریقهمین قسمتقابل ا .الزم به ذکر استانتساب میدهد

 .اعمال خواهد بود

 

 

 

آن است. زیرمجموعه قسمت های سبز پررنگ اسم منوها و سبز کم رنگ امکانات همچنین قابل توجه است که 

شود. اگر منو انتساب داده  ،باید اسم آن منو نیز حتما انتخابداده میشودانتساب به فردی اگر امکانی  در نتیجه

 به آن امکان دسترسی نخواهد داشت.نشود و فقط امکان تیک بخورد، کاربر 
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 لیست کاربران فعال سیستم -1-0-1

ار گزارشی لحظه ای است. بدین منظور که لیست کاربرانی که در همان لحظه در سیستم مشغول کاین امکان 

 هستند را نمایش میدهد.

 

 

 

 قوانین آموزشی -1-1

 تعریف تقویم تحصیلی -0-1-1

به این منظور کاربر باید  .با استفاده از این امکان کاربر آموزش قادر خواهد بود تقویم تحصیلی را تعریف کنید

 سال و نیم سال تحصیلی مورد نظر را به همراه سایر اطالعات ثبت کند.
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در ترمی که می تواند گزینه کاربر با استفاده از پس از وارد کردن سال و نیم سال تحصیلی، 

گزینه سیستم ثبت نماید. همچنین کاربر با استفاده از ترم جاری حال تعریف آن می باشد را به عنوان 

که پرتال دانشجویی را برای انتخاب واحد باز قادر خواهد بود  

 کند.

عددی از یک شروع شده و ترم ها را به ترتیب شماره گذاری میکند. همچنین  گزینه 

 میتوان برای هر ترم عنوانی مناسب قرار داد.

با استفاده از جدید امکان پذیر خواهد بود.همچنین الزم به ذکر است ترم ثبت  با استفاده از گزینه 

 .مالحظه نمود زیرمی توان جزئیات مربوط به آن ترم را در قالب فرم گزینه 

 

 

 

از توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد که در آن یک سری تنظیمات  مینیز  همچنین با استفاده از گزینه 

برای ترم قابل انجام و اعمال جمله تاریخ شروع و پایان انتخاب واحد و حذف و اضافه، چک کردن سنوات و غیره 

 خواهد بود.
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 ی شروع ترم تحصیلی، انتخاب واحد، حذف و اضافه ،باید براهمانطور که در فرم باال نشان داده شده است، 

بدین منظور  دنظر را وارد نمود. گزینه ورم تاریخی بازه هایسایر موارد امتحانات و 

یگزینه انتخاب نماید. همچنین تواند دانشجو در حذف و اضافه حداکثر چه تعداد درس می است که

تواند حذف  چه تعداد درس را می نیز بدین منظور قابل استفاده است که دانشجو 
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انتخاب واحد و زمان و شروع مربوط به   و ی . دو گزینهنماید

. می گرددشود و بقیه گزینه ها مربوط به امور آموزشی و آموزش  پویا می پرتالحذف و اضافه دانشجو در 

 است.ضروری امتحانات برای تولید لیست نمره و پایان  شروعمشخص نمودن تاریخ 

 معموال باید در گزینه 

در صورتیکه بازه امتحانات دانشجویان هنوز نمرات دانشجو در ترم قبل ثبت  ولی وارد شودترم قبل  اطالعات

استفاده از بجای  . در اینصورتزده شود 0و  0 نشده باشد می توان از در قسمت سال و نیم سال تحصیلی

 . قسمت از آن استفاده می شود تر لترم قببه طور اتوماتیک از اطالعات ترم قبل ، اطالعات 

نیز مربوط  گزینههمچنین . جاز است چه تعداد درس رزرو نمایددانشجو م بدین معناست که

را به صورت این گزینه باعث می شود سیستم دو مورد زیر . دانشجو می باشد تعداد ترم های مشروطی به

 :اتوماتیک چک کند

 و محدودیتی برای تعداد واحد انتخابی ترم بعد دارد.  دهدانشجو ترم قبل مشروط ش -1

 .دانشجو از حد تعریف شده، بیشتر شده استتعداد ترم های مشروطی  -2

 قسمت بررسی می گردد:سه در که  می باشد قسمت مهم دیگر 

در عین ولی دهد  میار رعایت پیش نیازی و هم نیازی هشدبه دانشجو حین انتخاب واحد گزینه-1

 انتخاب نماید.درس را  اجازه می دهد،دانشجو  به حال

 دهد.  درس را نمیانتخاب اجازه نیز ، عالوه بر اعالم هشدار، به دانشجو گزینه  -2

دانشجو نیز می تواند مانند سایر دروس و  در صورت انتخاب هشداری به دانشجو نمی دهد گزینه  -3

 .خواهد شدتمام تغییرات اعمال  با زدن گزینه عادی درس را انتخاب نماید.الزم به ذکر است 

 خواهد بود. اصالح قابلاطالعات اصلی تقویم تحصیلی  در صفحه اول با زدن گزینه
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 مشاهده تقویم تحصیلی -1-1-1

 را میتوان مشاهده نمود. ه استه در قسمت تعریف تقویم تحصیلی ثبت شدتمامی اطالعات تاریخ و بازه هایی ک

 

 

 

 ثبت قوانین آموزشی -3-1-1

 ،رشته وابسته به ورودی،و  را ثبت نمودمورد نیاز شروط و قوانین آموزشی  این امکان می توان با استفاده از

. اگر اشتباهی در این اطالعات رخ دهد دانشجو در به همه دانشجویان انتساب دادپارامترهای دیگر سایر مقطع و 

 .خود با مشکالت آموزشی روبرو خواهد بودطول روند تحصیل 
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 اصالح قوانین آموزشی -4-1-1

 .ه ایم را ویرایش نموداین گزینه میتوان قوانین آموزشی را که در قسمت قبل ثبت کرداستفاده از با 

 

 

 

اصالح نمود. الزم  یارا مشاهده و است می توان مشخصات قانونی که انتخاب شده با استفاده از گزینه 

 اصالحات را ذخیره مینماید. بذکر است گزینه 
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 انتساب تقویم تحصیلی به دانشجویان -5-1-1

زه شود. تمام کارهای آموزشی مانند بامی در این امکان تقویمی که تعریف شده است به دانشجویان نسبت داده 

مشخص شده در تقویم امتحانات، انتخاب واحد، حذف و اضافه، شروع ترم تحصیلی و ... طبق تاریخ های 

 شود. انجام می تحصیلی

 

 

 می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد و تغییرات الزم را اعمال نمود. با استفاده از گزینه 
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 حذف قوانین آموزشی -6-1-1

 آموزشی ایجاد شده را حذف نمود. میتوان با این گزینه قانون

 

 

 

نمود. در صورت نیاز حذف می توان مشخصات قانون انتخاب شده را مشاهده و  با استفاده از گزینه 

 باعث حذف این قانون خواهد شد. الزم بذکر است گزینه 
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 ثبت دوره آموزشی -7-1-1

 و ثبت شود. درجدر آن مقطع، رشته و تعداد کل واحد باید  در واقع همان چارت درسی است که دوره آموزشی

 

 

 

 اصالح دوره آموزشی -8-1-1

 توان با کمک این امکان عنوان دوره را اصالح نمود. می

 

می توان مشخصات این قانون را مشاهده و اصالح نمود. الزم بذکر است گزینه  با استفاده از گزینه 

 مینماید.این اصالحات را ذخیره 
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 جزئیات دوره آموزشی -9-1-1

 توان مشاهده نمود. آن را می مربوط بهرشته و مقطع را وارد کرده و سپس اطالعات با استفاده از این امکان 

 

 

 

یر می شود. اگر درسی اختیاری بود، باید فیلد مربوط به ستون وارد فرم ز کاربر با استفاده از گزینه 

. شماره خصصی، مشترک و غیره را انتخاب کرددر قسمت نوع درس میتوان عمومی، ت و اختیاری انتخاب شود

دارد که  وجود . در پایان لیست یک سطر خالیشود ترم مشخص میکند که این درس قرار است چه ترمی ارائه

 .تغییرات را ذخیره نمود به آن اضافه کرد. در انتها می توان با استفاده از گزینه  توان درسی می
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استفاده از فیلتر نام رشته، دروس و  با اختیاری رامیتوان فقط دروس عمومی یا نیز در قسمت پایین صفحه 

 از یک رشته به رشته ای دیگر انتقال داد. مشخصات مربوطه،

 

 

 

 حذف دوره آموزشی -01-1-1

 نمود.آموزشی ثبت شده ، دوره ای  را حذف ای هدوره از با کمک این امکان میتوان 

 

 

 

می توان مشخصات این دوره را مشاهده و  ، سپس با استفاده از گزینه شودانتخاب  نوان دورهعابتدا باید 

 باعث حذف این دوره خواهد شد.نمود. الزم بذکر است گزینه  در صورت نیاز حذف
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 گزارش دوره های آموزشی -00-1-1

 از دوره های آموزشی تهیه کرد. لیستی توان  با کمک این امکان می

 

 لیست زیر به تفکیک رشته نمایش داده خواهد شد.  مورد نیاز و استفاده از گزینه  انتخاب فیلترهایبا 

 

 برای کاربر قابل نمایش خواهد بود.به تفکیک نیم سال ، فرم زیر لینک نام هر دوره با بازکردن 
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 برنامه امتحانی -01-1-1

 در هنگام تعریف دروس ترم برای دروس ارائه شده تعریف شده بودکه  شماره ی روزهای امتحاندر این امکان 

روز ، به دو یکسان اگر تاریخای مدنظر نسبت داده می شوند. الزم به ذکر است که به تاریخ ه)یکم، دوم، ...(، 

 خطا میدهد. به کاربر سیستم ،مختلف نسبت داده شودامتحانی 

 

 

 

 .انتساب دادیک روز امتحانی به را تاریخ می توان یک   گزینه با استفاده از

 نیز می توان تاریخ منتسب به یک روز امتحانی را حذف نمود. همچنین با استفاده از گزینه 
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 تطبیق قوانین آموزشی  -03-1-1

  در این امکان می توان قوانین آموزشی تعریف شده را به دوره و مقطع مورد نظر نسبت داد.

 

 

حذف در صورت نیاز می توان قانون آموزشی نسبت داده شده به یک مقطع خاص را با استفاده از گزینه 

 نمود.

 

 گزارش تطبیق قانون آموزشی -04-1-1

این امکان لیست دانشجویانی را نمایش می دهد که قانون آموزشی به آن ها درست نسبت داده نشده است. در 

 داده شده به آن ها با رشته و مقطع دانشجو همخوانی ندارد.واقع قانون آموزشی نسبت 
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همچنین، می توان با باز کردن اطالعات موجود در ستون تعداد دانشجو که بصورت لینک های آبی رنگ قرار 

 داده شده اند، لیست دانشجویانی که قانون آموزشی مذکور به درستی به آن ها نسبت داده نشده، مشاهده نمود.

 

 

 

 عملیات دانشجو -3-1

 انتساب قانون آموزشی -0-3-1

نوع قانون آموزشی را می توان قوانین آموزشی را به دانشجویان انتساب داد. بدین منظور این امکان  با استفاده از

، می توان قانون با استفاده از گزینه . را درج می کنیمدنظر ورشماره دانشجویی م و بازه ی انتخاب کرده

 به دانشجویان مورد نظر انتساب داد. مدنظر را

 

 بعد از اعمال قانون آموزشی، پیامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن انتساب قانون آموزشی مشاهده میشود.
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 مشخصات دانشجو -1-3-1

، شامل اطالعات دانشجویی و باشد این امکان دقیقا همانند مشخصات دانشجو در امور آموزشی دانشجویان می

تنها تفاوت این امکان با امکان مشابه در امور آموزشی دانشجویان در این مورد است که . دانشجو می باشدفردی 

 .نیز هستندشماره پرونده در اینجا دارای فارغ التحصیل باشند، _دانشجویانی که راکد

 

 

 .می توان فرم زیر را مشاهده نمود  با استفاده از گزینه
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 در پایین صفحه دیده می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم:پنج لینک بسیار مهم 

تاییدیه ترم: لیست واحدهای انتخاب شده در بازه های زمانی، مثال انتخاب واحد یا حذف و اضافه را  -1

از طریق آن می توان مشاهده نمود.در تصویر ذیل نمونه ای از یک صفحه ی تاییدیه ترم را می توان 

نیز می توان نسخه چاپی تاییدیه ترم را مشاهده   مچنین با استفاده از گزینه مشاهده نمود. ه

های سیستم است. با Logنمود. قسمت سابقه شامل یک سری اطالعات می باشد که مربوط به 

که به ازای هر ردیف جدول تاییدیه تحصیلی در ستون سابقه قابل مشاهده  استفاده از گزینه 

انتخاب کننده درس و غیره را برای کاربر به نمایش  IPطالعات ماننداست، می توان یک سری ا

 گذاشت. 
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خالصه وضعیت تحصیلی: مشخص کننده وضعیت تحصیلی دانشجو در هر ترم می باشد که ممکن  -2

است مشروط، درحال تحصیل و ... باشد. با استفاده از اطالعات ستون نیم سال تحصیلی که بصورت 

 لینک است، می توان ریزنمرات دانشجو را در آن  نیم سال مشاهده نمود. 

 

 

 

 

 

شاخص های تحصیلی مشخص می کند که این نمره در چه قسمت هایی باید تاثیرگذار ستون تاثیر در 

که به ازای هر ردیف جدول قابل  با استفاده از گزینه  باشد و در چه جاهایی نادیده گرفته شود.
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انتخاب کننده درس و غیره را برای کاربر به نمایش  IPمشاهده است ، می توان یک سری اطالعات مانند

 .گذاشت
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به واحدهای دانشجو در اختیار کاربر قرار  اطالعیه نمرات: یک کارنامه ترمی به همراه اطالعاتی راجع -3

 شود. ( نیز شناخته می1دهد. این کارنامه به نام کارنامه نوع) می

 

 

 

درخواستی دانشجو که نیاز ببه تاییدیه آموزش یا سمت های  نامه های ی ازنامه های ارسالی: لیست -4

 دیگر داشته را نمایش می دهد .

 برنامه هفتگی دانشجو: این قابلیت برنامه هفتگی دانشجو را به نمایش می گذارد. -5
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 تغییر وضعیت دانشجو -3-3-1

توانند حاالت  ها خود نیز می ین وضعیتا هر دانشجو میتواند دو وضعیت راکد یا جاری داشته باشد. هر کدام از

 التحصیل، راکد انصراف و غیره می توان اشاره کرد.بعنوان مثال به حالت های راکد فارغ مختلفی داشته باشند.

معموال زمانی که پشتیبان ثبت نام دانشجو را انجام می دهد، وضعیت او را راکد عدم مراجعه در ابتدای تحصیل 

انشجو به دانشگاه، وضعیت وی به حالت جاری در حال تحصیل تغییر می یابد. در قرار می دهد، پس از مراجعه د

 درج شود. دارند،تغییر وضعیت نیاز به این منو ابتدا باید تعداد دانشجویانی را که 

 

 

 

 .خواهد بودمشاهده قابل ، شودلیست خالی که باید نام دانشجویان در آن استفاده از گزینه با 
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به نام دانشجو را  سیستم شماره دانشجویی وارد شود در صورتی که شماره درست وارد شده باشدهنگامی که 

از آن پس نمود و انتخاب نیز را توان نوع تحصیل  می همچنین. صورت خودکار نمایش می دهد

جو شود. این وضعیت تحصیلی وضعیت کلی دانشمی مدنظر است قرار داده  وضعیت تحصیلی متناسب با آنچه که

 .ندارد ه وضعیت ترمی ویمی باشد و ارتباطی ب
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 ثبت و اصالح نمرات )کلیه فلگ ها( -4-3-1
دو  بهفلگ ها را میتوان های تحصیلی نمرات می باشد.  اصطالحی برای شاخص های فلگ دارای این امکان

 صورت تغییر داد: 

 یابند.انتقال میموقع بارکد خوانی که نمرات از لیست نمره به کارنامه  -1

 .این امکانبا استفاده از  -2 

 بدین منظور با  توجه به پارامترهای موجود می توان دانشجوی مورد نظر را انتخاب نمود.

 

 

 

 فرم زیر برای کاربر نمایش داده می شود. با استفاده از گزینه 
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می توان به صفحه زیر  و استفاده از گزینه سال و نیم سال مدنظر  با مشخص کردن شماره درس ،

 دسترسی پیدا کرد.

 

 

 

 های درس را تغییر داد. توان مواردی مانند نمره، محل تحصیل، وضعیت نمره و فلگ میدر این فرم 

 

 

 

 معموال این امکان برای دانشجویانی با شرایطی خاص کاربرد دارد.
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 ثبت نام دانشجوی جدید -5-3-1

سازمان پس از اینکه برای ثبت نام دانشجویان جدید قابل استفاده می باشد. به این صورت که این امکان 

به منظور ثبت نام ن فایل را . دانشگاه ایارسال می نمایدسنجش فایل دانشجویان جدیدالورود را به دانشگاه 

را به الی یا موارد خاص دیگر ثبت دستی دانشجویان انتقامکان نماید. این منو  می جاعپشتیبان اردانشجویان به 

 انجام دهد. فرآیند ثبت نام را تا بصورت دستی بتوانددهد  کاربر می
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 اصالح مشخصات دانشجو -6-3-1

 با استفاده از این امکان می توان مشخصات دانشجو را مشاهده و اصالح نمود.
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دانشکده،  اطالعاتی چونالزم بذکر است می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد.  گزینه با استفاده از 

یی، قانون زیرا در این صورت باید شماره دانشجو نمود؛دوره، مقطع، رشته و سال ورود را نمیتوان اصالح 

 کند. پیدا تغییر آموزشی، وضعیت درس ها، نمره و مواردی دیگر
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ابتدا نام مدرک جدید مطابق گزینه  ی جدیدی برای دانشجو ثبت شود، بایداگر الزم شود مشخصات تحصیل

در غیر  ،درنظر گرفته شود انتخاب شود. تا آن سطح تحصیلی و مشخصات مربوط به آن 

 گرفته میشود. هاینصورت نادید

 

 

 

به  مشخصات تحصیلی، مربوط به مشخصات تحصیلی فعلی دانشجو است. مشخصات تحصیلی قبلی مربوط

 باشد و مشخصات فردی هم مشخصات فردی و شخصی دانشجو است. مدارک قبلی او می
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 تغییر رشته دانشجو -7-3-1

 نظردرج شود.  دوردانشجوی م ویا نام و نام خانوادگی ابتدا باید شماره دانشجویی

 

 

 

دوره جدید، دانشکده، گروه آموزشی و  می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد و با استفاده از گزینه 

 . درج نمودبرای دانشجو را رشته جدید 
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در صفحه دوم، رشته  رشته قبلی دانشجو در باالی صفحه نمایش داده میشود. حال با کلیک روی 

 دانشجو تغییر میکند و شماره دانشجویی جدید نسبت داده شده به دانشجو را نمایش میدهد. 

 

 

 

تغییر پیدا  حذف دانشجو به دلیل تغییر شماره دانشجویی به حالت دانشجو برای شماره دانشجویی قبلیوضعیت 

می توان نمرات دانشجو را  با استفاده از گزینه . می کند

 دوباره دروس را امتحان بدهد.به شماره دانشجویی جدید منتقل کرد؛ در غیر این صورت دانشجو باید 

 

 سجلی دانشجوتغییر مشخصات  -8-3-1

 ابتدا باید شماره دانشجویی ویا نام و نام خانوادگی دانشجوی مورد نظر درج شود. 
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 می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد.  با استفاده از گزینه  

 

 

 

 ایجاد شده را اعمال نمود. تغییراتمی توان   با استفاده از گزینهپس از وارد کردن تغییرات مورد نظر 

 

 حذف فیزیکی دانشجو -9-3-1

می توان دانشجوی مد نظر حذف میکند. بدین منظور پایگاه داده از  به طور کامل اطالعات دانشجو را این امکان

 انتخاب نمود. ویا نام و نام خانوادگی شماره دانشجوییرا با استفاده از 
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اطالعات دانشجو  ر این فرممی توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد. د با استفاده از گزینه 

از جمله . نمودحذف را اطالعات دانشجو  یه یکلمی توان  استفاده از گزینه و با است مالحظه قابل 

در ثبت دانشجوی جدید اطالعات اشتباه  دالیلی که می تواند منجر به استفاده از این امکان شود این است که

اطالعات او  کاربر قرار گرفته باشد، در نتیجه با این گزینه تمامی اشتباه در اختیاروارد شده و شماره دانشجویی 

 شود.می حذف پایگاه داده از 

 

 

 

 ثبت نمرات دانشجو -01-3-1

. در این امکان برای یک دانشجو به صورت دستی وارد نمودرا  دانشجونمرات می توان این امکان  با استفاده از

 توان وارد کرد. نمره چند درس را می

 

ه وارد میشود و سپس شمار تعداد نمراتی که الزم است برای دانشجو ثبت شود در قسمت 

 فرم زیر قابل مشاهده خواهد بود.   با استفاده از گزینه. گردد نظر وارد میدانشجوی مورد 
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و فقط الزم است نمره و محل  بصورت خودکار نمایش می دهدسیستم  مشخصات درس راشماره درس با درج 

 حصیل نمره انتخاب شود.ت

 

 

 

 نمره ثبت میشود. استفاده از گزینه در نهایت با 

 

 ثبت نمره یک درس -00-3-1

با این تفاوت که در این قسمت نمره یک درس را برای چند دانشجو  می باشد 11-3-2مانند امکان هاین امکان 

 توان ثبت کرد. می
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 فرم زیر را به کاربر نمایش داده می شود. با استفاده از گزینه 

 

 

 

باید سپس سیستم نام دانشجو را نمایش میدهد و  ،دانشجوییشماره با نوشتن است مالحظه قابل همانطور که 

ثبت  برای دانشجویان مورد نظر نمره استفاده از گزینه نمره و محل تحصیل نمره وارد شود.در نهایت با 

 شود. می

 

 نمره دانشجو اصالح -01-3-1

با استفاده از این امکان می توان نسبت به تغییر و اصالح نمره دانشجو اقدام نمود. بدین منظور با درج شماره 

می توان نسبت به ویرایش  ،تغییر داده شود که قرار است نمره آن برای دانشجودانشجویی و درس مورد نظر 

 نمره اقدام نمود. 
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رم زیر در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت. در این فرم می توان اطالعاتی نظیر ف با استفاده از گزینه  

تغییرات  نمره، محل تحصیل و وضعیت جاری برای آن درس را اصالح نمود. در پایان با استفاده از گزینه  

 ثبت می شوند.

 

 

 

لی امکانات محدود تری نسبت به ثبت و اصالح نمرات )کلیه فلگ ها( می باشد وبه امکان این امکان بسیار شبیه 

 آن دارد.

 

 اصالح نمره یک درس -03-3-1

این امکان مانند امکان قبلی است با این تفاوت که برای یک شماره درس خاص، نمره چند دانشجو را می توان 

 تغییر داد.
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می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد و با درج شماره دانشجویی، نمره،  با استفاده از گزینه  

 تغییرات را اعمال نمود. محل تحصیل نمره و استفاده از گزینه 

 

 

 

 سوابق نامه های دانشجو -04-3-1

دانشجوی مورد با استفاده از شماره دانشجویی ویا نام و نام خانوادگی می توان به لیست نامه های در این امکان 

 نظر دسترسی پیدا کرد.
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تغییر وضعیت دانشجو، تغییر شماره دانشجویی، حذف تک درس، انتخاب واحد ویژه، گواهی نامه هایی از قبیل 

از این قبیل موارد از جمله ی اطالعات این لیست می باشد که کاربر قادر به مشاهده آن اشتغال به تحصیل و 

 .خواهد بود
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 چاپ نامه مهمان/ ارشد/ شبانه -05-3-1
از این امکان زمانی استفاده می شود که دانشگاه مادر بخواهد حضور یک دانشجو به صورت شبانه، مهمان ویا 

هم  شماره دانشجویی مورد نظر وارشد در یکی از دانشگاه های زیر مجموعه خود را تایید نماید. بدین منظور 

نیاز به چاپ نامه تعدادی دانشجو برای کاربر آموزش در صورتی که . درج نمود را نامه آنالزم از تعدادچنین 

 نامه به اسم در صورت استفاده از قسمت دوم فرم،. می تواند از قسمت دوم فرم استفاده کندباشد، داشته 

متناسب با   شود. متن نامهنمایش داده می، به دست آمده اندشده ایجاد فیلتر  ی که بر اساسدانشجویان

 و توسط پشتیبان قابل تغییر می باشد.دانشگاه  درخواست
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 ز این نامه در زیر قابل مشاهده است.نمونه ای ا
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 ثبت مشخصات التین -06-3-1

شود فرمی دو ردیفه نمایش داده می  در این امکان با استفاده از اطالعات درج شده و گزینه

 نیاز . این امکان در بعضی مدارک یا کارنامه ها کهدرج نمود جو را به التینخانوادگی دانشتوان نام و نام  که می

 .خواهد داشت کاربرد ترجمه التین دارند،به 

 

 

 

 

 حذف رزرو ها -07-3-1

این امکان برای این منظور است که بعد از اتمام انتخاب واحد چنانچه هنوز دانشجویان درس رزروی داشتند، آن 

ابتدا با فیلترهای مدنظر و سال و نیم سال خاصی را مشخص کرده و سپس گزینه دروس را حذف کند. 

وقتی و اضافه  حذفهنگام درصورتی که رزروها حذف نشود، در توجه داشته باشید کلیک شود.  

به صورت خودکار این درس برای دانشجویی که قبال در زمان انتخاب واحد آن را دانشجویی درسی را حذف کند 
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بعد از اتمام انتخاب واحد،  کاربر آموزش قبل از حذف و اضافه و شود. بنابراین الزم استثبت میاست، رزرو کرده 

 حذف رزرو را انجام دهد. 

 

 

 

 غیرفعال کردن گروهی دانشجویانفعال/  -08-3-1

این امکان مشابه فعال/غیر فعال کردن یک دانشجو می باشد.کاربرد اصلی این امکان برای کنترل انتخاب واحد 

قادر تواند انتخاب واحد کند و اگر غیرفعال باشد فعال باشد میداشنجویی اگر  به این معنی که .دانشجویان است

 .نیستانتخاب واحد  به انجام

 

 

 

 .استبازه بندی انتخاب واحد برای ورودی های مختلف  یکی از کاربردهای این امکان
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با استفاده مجدد از شود که دنظر نشان داده میورمبراساس فیلترهای فرم زیر  با استفاده از گزینه 

 د.شخواهد اعمال  یانفعال/غیرفعال کردن دانشجو گزینه 

 

 

 

 جهت گرفتن عکسفعال کردن دانشجو  -09-3-1

زیرا بعد از ثبت  مت باید دانشجو را ابتدا فعال نمود؛امکان ارسال عکس است با این تفاوت که در این قس مشابه

قرار  شجویی بخواهد عکس جدیدی برای خوددانچنانچه  .شوند دانشجویان در سیستم همه آن ها غیرفعال می

 شود.وی آپلود  امکان ارسال عکس، عکس جدید برای پس باکرده سین گزینه دانشجو را فعال ابتدا با ا ، بایددهد
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 معافیت تحصیلی -11-3-1

گزینه  و استفاده ازسال ورود با درج  کهصورت می باشد این امکان به صورت یک گزارش است و روند آن به این 

 .لیست دانشجویان دارای معافیت نمایش داده خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

فایل اکسل در اختیار کاربر می تواند گزارش مذکور را در قالب همچنین با استفاده از گزینه 

است آبی رنگ قرار داده شده لینک  به صورت شماره دانشجویی کهالزم به ذکر است با استفاده از . داشته باشد

 دسترسی پیدا کرد.صفحه اصالح مشخصات دانشجو می توان به 
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 غیرفعال کردن یک دانشجوفعال/  -10-3-1

 بر اساس شماره دانشجویی، دانشجو را فعال یا غیر فعال کند.با استفاده از این امکان کاربر می تواند 

 

 

 صدور کارت موقت -11-3-1

به دلیل اینکه دانشجو در بدو ورود به دانشگاه هنوز دارای کارت دانشجویی نیست، به منظور احرازهویت به او 

پرتال دانشجو در آن نوشته شده است و دانشجو  passwordو  usernameکارتی موقت داده میشود که 

 تواند به وسیله آن به پرتال پویای خود دسترسی پیدا کند. می
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کارتی با نام کارت موقت دانشجویی چاپ می شود که می توان آن را در اختیار  با استفاده از گزینه 

 دانشجو قرار داد.

 

 

 

 ارسال عکس -13-3-1

 عکس های دانشجو را می توان در این امکان مشاهده، آپلود، حذف و یا اصالح نمود. 

 

 

 

ده شده در زیر دسترسی پیدا کرد. همچنین الزم به می توان به فرم نمایش دا با استفاده از گزینه 

ذکر است عکس اولیه ای که برای دانشجو نمایش داده می شود از فایلی ارسالی سازمان سنجش به دانشگاه 

حذف کند و یا  تواند عکسی را با استفاده از گزینه استخراج شده است. کاربر آموزش با این امکان می
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نیز می توان  عکس جدیدی آپلود کند. همچنین با استفاده از گزینه  با استفاده از گزینه 

 عکس دانشجو را در مشاهده نمود.

 

 

 

 وضعیت تحصیلی -4-1

 وضعیت تحصیلی ترم دانشجو -0-4-1

در حالت عادی وضعیت تحصیلی ترم دانشجو عادی می باشد. در صورتی که دانشجو نیاز به مواردی مانند 

حذف ترم داشته باشد، کاربر آموزش با مراجعه به این امکان وضعیت تحصیلی برای ترم مرخصی تحصیلی و یا 

 دانشجو ثبت می نماید.
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ممکن مطابق فرم زیر می توان اطالعات مربوط به دانشجو را مشاهده نمود.  با استفاده از گزینه

چنین پیامی به  در این صورت کهحال برای این دانشجو به ثبت نرسیده باشد ه ب است وضعیت تحصیلی ترم تا

 .نمایش داده می شودکاربر 

 

 

 

دانشجو ثبت شده اگر وضعیتی ثبت شده باشد در صفحه ای مانند شکل زیر وضعیت هایی که قبال برای این 

 قابل مشاهده است.و اگر وضعیت ثبت شده را حذف کرده باشند، آن را به رنگ قرمز  است را نمایش می دهد

 ثبت شده که همچنان پابرجا هستند. یعنی وضعیت هایسطرهای سفید 

 

 

 

می توان به فرم زیر دسترسی پیدا کرد که یک وضعیت تحصیلی  ی گزینه استفاده ازبا 

توان نوع وضعیت تحصیلی ترم دانشجو . همچنین مینموددلخواه برای دانشجو ثبت  یسال و نیم سال جدید برای
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که این تعیین نمود  و همچنین مشخص کرد قسمت  را از

توان وضعیت را برای می استفاده از گزینه در نهایت با  .وضعیت در سنوات دانشجو محاسبه شود یا خیر 

 دانشجو ثبت کرد.

 

 

 

 ثبت مجوز مهمانی -1-4-1

شماره دانشجویی جدید ارائه می نماید، باید به وی دانشگاه ه نامه مهمانی خود را ب هنگامی که یک دانشجو

بدین منظور که فرد مهمان بتواند انتخاب  پس از ثبت شماره دانشجویی برای این شخص،اختصاص داده شود. 

 برای او صادر شود. مهمانی مجوزواحد انجام دهد، باید 
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شماره که منجر به باز شدن فرم زیر می گردد، می توان  با استفاده از گزینه ی 

 .برای وی مجوز مذکور را صادر و ثبت نموددانشجو را درج و به وسیله گزینه دانشجویی 

 

 

 

از طریق فرم  زیر می توان مشخصات مجوز مورد نظر را ثبت نمود. در  پس از استفاده از گزینه 

 مجوز انتخاب واحد است.دارای بیان کننده تعداد ترمی است که دانشجو  این فرم گزینه 
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درج  و با استفاده از گزینه نیز وجود دارد، بدین منظور  مجوزحذف امکان  همچنین

می توان این امر را به انجام  مورد نظر است با استفاده از گزینه سال و نیم سالی که  شماره دانشجویی،

 رساند.
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 تغییر گرایش -3-4-1

چنانچه دانشجویی در دوره های بعد بتواند در رشته ی دیگری در همین دانشگاه توسط سازمان سنجش 

پذیرفته شود، می توان از طریق این امکان، پس از درج مشخصات دانشجو و استفاده از گزینه 

 .نمودرشته تغییر یافته دانشجو را ثبت  

 

 

 

 شجو را ثبت نمود.با رجوع به فرم زیر می توان مشخصات جدید دان
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 سال ورودتغییر دوره/ دانشکده/ مقطع/ نیم -4-4-1

الزم به ذکر است با استفاده از این امکان می توان دوره، دانشکده، مقطع و نیم سال ورود دانشجو را تغییر داد. 

دانشجو مالی امور شهریه و  تغییر دربه این تغییر با عث توان تغییر داد زیرا نمیامکان ین طریق ا سال ورود را از

 شود.می

 

 

 می توان به اطالعات دانشجو و فرم زیر دسترسی پیدا کرد. با استفاده از  گزینه 

 

 

پیام موفقیت آمیز در صورت اعمال تغییرات مورد نظر، گزینهبعد از وارد کردن تغییرات و فشردن 

 دهد.بودن اعمال تغییرات را نمایش می
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 گرایش به صورت گروهیتغییر  -5-4-1

از تعدادی توان همزمان گرایش  با اعمال فیلتر می با این تفاوت کهتغییر گرایش است قسمت دقیقا مانند 

 دانشجویان را تغییر داد.

 

 

 

می توان با استفاده از گزینه دنظر ورم هایفیلترپس از درج 

 مشاهده نمود.لیست دانشجویان موجود در محدوده درخواستی را 
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برای کاربر  تغییرات اعمال و پیام آن پی از انتخاب دانشجویان مورد نظر از لیست، با زدن گزینه 

 داده می شود.نمایش 

 

 

 

 

 عملیات درس -5-1

 تغییر سال و نیم سال جاری -0-5-1

کاربر مربوطه و نیم سال جاری سیستم را عوض نمود. این تغییر فقط برای سال امکان می توان این استفاده از با 

 یر دادن زیرسیستم،یا تغیوبا خروج کامل از سیستم  الزم به ذکر است و در همان زیر سیستم انجام می شود.

 .تغییر پیدا خواهد کردآموزشی و اصلی  جاری به حالت تقویم تقویم

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 65

 

 لیست نمره -6-1

آموزش لیست کاربر  ورت است کهبه این صروال لیست نمره و امتحان قبل از توضیح این امکان به صورت کلی 

دهد کاربر آموزش حضور و غیاب دانشجویان را انجام می ،از اینکه امتحان گرفته شد. پس کندمیرا تولید نمره 

تواند استاد نمیدیگر شود و زده می غایب امتحانیبه این معنی که اگر دانشجویی غایب بود، برای آن دانشجو 

 نمره وارد کند. برای دانشجو 

. پس از ورود نمره توسط استاد، کندرا وارد میدانشجویان نمره وارد پرتال خود شده و استاد پس از این مرحله 

از سه روز  در صورتی که پس بعد از وارد کردن نمره توسط استاد شود.در سمت آموزش دیده مینمرات 

نمره را انجام دهد. آموزش بعد از مشاهده  تواند تایید نهاییاستاد می اشد،اعتراضی در سیستم به ثبت نرسیده ب

عمل  تایید لیست نمرهدهد. مدیر آموزش از طریق  کردن تایید نمره توسط استاد، بقیه امور اداری را انجام می

پس از ورود نمره به کارنامه شود و دهد و نمرات وارد کارنامه دانشجو میبارکد خوانی را درس به درس انجام می

 .یچگونه تغییری در آن وجود نداردامکان انجام ه

 

 تولید لیست نمره -0-6-1

 با استفاده از این امکان کاربر آموزش می تواند لیست نمره را برای یک دوره آموزشی خاص تولید کند.
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 گزارش لیست نمره -1-6-1

از این امکان برای مشاهده لیست نمره های تولید شده دی یک ترم خاص می توان استفاده کرد. به این منظور 

 گزینهابتدا فیلترهای مختلف نظیر سال و نیم سال و شماره درس و مقطع و ورودی و ... را وارد کرده و سپس 

 شود.فشرده می 
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به همراه اطالعاتی نظیر وضعیت آن، نام و کد درس و غیره نمایش در خروجی این گزارش لیست نمرات دروس 

 داده می شود.
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 تایید لیست نمره -3-6-1

به منظور وارد کردن نمرات در کارنامه بعد از انجام مراحل تایید توسط استاد و مدیریت آموزش، آموزش کل 

 گزینهوارد کند و  در این قسمتباید بارکدی که در باالی صفحه لیست نمره است را خوانده و دانشجو 

تواند را بفشارد. این کار باعث ثبت شدن کامل درس شده و دیگر هیچ تغییری در نمره نمی 

 شود.صورت بگیرد. این عمل برای هر درس بصورت تک به تک انجام می

 

 

 

 مشخص شده است: باالی لیست نمره وجود دارد و به این منظور استفاده می شود، در، بارکدی که زیر در شکل
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 تغییر وضعیت لیست نمره -4-6-1

  تغییر وضعیت لیست نمره یک درس استفاده می شود.این امکان برای 

 

 

 

 آید.زده شود، یک هشدار برای کاربر به نمایش درمی  گزینهوقتی شماره درس و گروه وارد شوند و 

 

 

 

را   گزینهکند که اگر کاربر این هشدار شامل وضعیت فعلی لیست نمره برای آن درس است و بیان می

 یابد.کلیک کند وضعیت لیست نمره آن درس به حالت خام تغییر می
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 اعطای مهلت به استاد -5-6-1

از طریق این باشد، استادی زمان الزم برای وارد کردن و تایید نمره درس خود را از دست داده  در صورتیکه

 امکان برای آن استاد مهلت اضافه تعریف خواهد شد.

 

 

 

 

 

کاربر آموزش می تواند از لیست نشان داده شده در باال دروس مورد نظر خود را مشاهد و با استفاده از گزینه 

 اریخ جدید در فرم زیر، مهلت ارسال نمره استاد درس مورد نظر را تمدید کند.و وارد کردن ت 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 70

 

 تایید نمره انفرادی -6-6-1

برای نمره بارکد خوانی آن در این است که ند امکان تایید لیست نمره می باشد ولی تفاوت این امکان همان

 شود.یک دانشجو انجام میانفرادی 

 

 

 

 انفرادی به جدول نمراتانتقال نمرات  -7-6-1

صفر گزارش با وضعیت  این نمرات .کاربرد داردگزارش نشده به کارنامه نمرات انفرادی انتقال این امکان برای 

 .شوندمنتقل می 2به کارنامه نوع نشده
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 انتقال نمرات از لیست نمره به کارنامه -8-6-1

این امکان برای انتقال لیست نمراتی به کارنامه که نمره آن ها گزارش نشده است، کاربرد دارد. این نمرات با 

 شوند.منتقل می 2به کارنامه نوع صفر گزارش نشدهوضعیت 

 

 

 

 لیست نمره های تایید شده بعد از تاریخ خاص -9-6-1

 دهد. لذا باید تاریخ مدنظر رانشان می باشد،تایید شده  یبعد از تاریخی خاصرا که این امکان، هر لیست نمره ای 

 .وارد کرددر قسمت
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 دهد:را نمایش می زیر لیست  گزینهبا زدن 

 

 

 

 تغییر وضعیت نمره انفرادی -01-6-1

دقیقا مانند امکان تغییر وضعیت لیست نمره است با این تفاوت که برای نمرات انفرادی و برای یک دانشجو و 

 یک درس کاربرد دارد.
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 ابطال لیست حضور و غیاب -00-6-1

 لیست حضور و غیاب باطل شده و دوباره تکمیل شود از این امکان استفاده می شود.در صورتی که الزم باشد 

 

 

 

 

 فارغ التحصیالن -7-1

 اطالعات فارغ التحصیلی  -0-7-1

لیستی کامل از اطالعات دانشجوی فارغ  در این امکان با نوشتن شماره دانشجویی و کلیک برروی 

 دهد.التحصیل شده را نمایش می
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از اطالعات  . بعضیدانشجو می باشداطالعاتی شامل مشخصات فردی و تحصیلی و وضعیت تحصیلی و کارنامه 

قابل دیگر در پایین صفحه اطالعات   گزینهکلیک کردن  قابلیت ویرایش دارند که در صورت

 .خواهند بودویرایش ن
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 (318)مصوبه جلسه  تاییدیه تحصیلی -1-7-1

ابتدا باید شماره ( استفاده می شود. برای این منظور 303این امکان برای صدور تاییدیه تحصیلی)مصوبه جلسه 

 یک شود.کل  گزینهدانشجویی دانشجوی فارغ التحصیل را نوشته و سپس 

 

 

 

 در صفحه باز شده، لیستی از تاییدیه های قبلی این دانشجو وجود دارد.

 

 

 

در اختیار کاربر را یک فایل چاپی از آن تاییدیه توان تاییدیه مدنظر را اصالح نمود و گزینه میبا گزینه

نسبت داده نامه مورد نظر یک شماره نامه از طرف دبیرخانه به  گزینه با استفاده از  دهد.قرار می

 شود.می
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، دقیقا همانند امکان اطالعات فارغ التحصیلی لیستی از اطالعات کامل دانشجو را کلید 

به صفحه ای وارد شده که تاییدیه جدید  دهد و در نهایت با کلیک بر روی در اختیار کاربر قرار می

 توان صادر کرد.را برای دانشجو می

 

 

 

 شود.تاییدیه جدید صادر و ثبت می با گزینه 
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 آمار تفکیکی فارغ التحصیالن -3-7-1

لیستی از دانشجویان فارغ التحصیل شده را با فیلترهای خاصی ازقبیل ورودی، نیم سال، سهمیه، رشته، مقطع و 

 دهد.... به تفکیک رشته برای کاربر نمایش می

 

 

 شود:جدولی مانند شکل زیر با تفکیک رشته مشاهده می  گزینهبعد از کلیک روی 
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 دانشنامه -4-7-1

 دهد.مدرک فراغت از تحصیل دانشجو یا همان دانشنامه را آماده برای چاپ به کاربر ارائه میاین امکان 

 

 

 

دانشنامه می توان  گزینه با استفاده از بعد از نوشتن شماره دانشجویی یا نام و نام خانوادگی، 

 دانشجوی فارغ التحصیل مورد نظر را مشاهده کرد.

 

 3کارنامه نوع -5-7-1

 می باشد. 2و نوع 1نوعدر واقع تنها فرمت متفاوتی از نمایش کارنامه های  3کارنامه نوع 
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 :نمایش داده می شودچهار گزینه   گزینهبعد از زدن 

 

 

 

  گزینهرا کلیک کرده و کارنامه را مشاهده نمود. وقتی  گزینه هر نیازتوان متناسب با می

کارنامه را پرینت   گزینهتوان با کلیک شود در لیست باالی آن، کارنامه صادر شده را نمایش داده و می

 گرفت.
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 تایید نهایی اطالعات -6-7-1

ویرایش، بعد از این کار وجود نخواهد این امکان برای تایید نهایی کردن اطالعات فارغ التحصیلی است که امکان 

 داشت.

 

 

 

دهد. لینک آبی رنگ تمامی اطالعات فارغ التحصیلی دانشجو را نمایش می  گزینهبعد از کلیک روی 

 دهد.صفحه ای جدید با تمامی اطالعات دانشجو نمایش می
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 جستجو -7-7-1

بر اساس فیلترهای بسیار زیادی دانشجو یا دانشجویان فارغ التحصیل مد نظر را جستجو و  در این امکان می توان

 پیدا کرده و اطالعات آن ها را مشاهده نمود.
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 چاپ فرم ها -8-7-1

این امکان برای چاپ فرم های مورد نیاز برای دانشجو استفاده می شود. پس از وارد کردن اطالعات دانشجو می 

توجه داشته باشید که . ی موجود، فرم مورد نظر برای چاپ را انتخاب کردفرم هااز میان سب با نیاز متناتوان 

 فرم هایی که قبال برای دانشجو چاپ گرفته شده اند به صورت لیست در صفحه نشان داده می شوند. 
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