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 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 

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

 اهم شده است ؛ فرمورد 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 

ستم از سامانه ی آموزش، زیرسیستم امور مالی الزم به ذکر است که در این سند به شرح سومین زیرسی

 دانشجویان نوبت دوم خواهیم پرداخت.
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 امور مالی دانشجویان نوبت دوم -3

شامل محاسبه شهریه، بدهکاری و در برگیرنده تمام فعالیت های مالی مربوط به دانشجویان این زیرسیستم 

 . باشدهمچنین نمایش آنها می و بستانکاری 

  

 عملیات پایه جدید -0-3

 کدهای قانون پرداخت -0-0-3

این قسمت براساس قانون مالی طراحی شده است به عبارت دیگر مانند قسمت آموزش که قانون آموزشی دارد، 

 در اینجا هم قانون مالی تعریف می شود و باید آن را به دروس نسبت داد. 
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که به ازای تعریف هر کد مالی ایجاد می شود، می توان اطالعات مربوط به آن کد مالی را  با استفاده از گزینه

نیز می توان کد مالی جدیدی را به ویرایش نمود. با استفاده از گزینه  به وسیله گزینه 

این امکان را به کاربر می دهد تا بین کد های مالی ایجاد شده در  سیستم افزود. همچنین گزینه 

 نیز می توان کد مالی ایجاد شده را حذف نمود. ستم جست و جو نماید. همچنین با استفاده از گزینه سی

 

 قوانین مالی -1-0-3

قوانین مالی همانطور که در فرم زیر نشان داده شده است شوند. در این امکان قانون مالی تعریف و ثبت می

 ه ها و میزان افزایش آن ها می باشد.شامل تمام موارد مهم از جمله کد مالی، انواع تعرف
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 انتساب قانون مالی به دانشجویان -3-0-3

 شود. در این قسمت قانون مالی تعریف شده به جمعی از دانشجویان انتساب داده می

 

 

 می توان لیست دانشجویان مورد نظر را مالحظه نمود. با استفاده از گزینه 
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می توان کد مالی مورد نظر را  با استفاده از باکس 

این کد مالی به تمام دانشجویان  انتخاب نمود و با استفاده از گزینه 

 انتخاب شده، نسبت داده می شود.

 

 ثبت شهریه ثابت -4-0-3

امکان با مشخص نمودن  در ایناین امکان برای مشخص نمودن شهریه ثابت در یک ترم خاص استفاده می شود. 

  می توان یک نوع تعرفه برای شهریه ثابت ثبت نمود. تعرفه و استفاده از گزینه  مبلغ، ترم،

 

 

اطالعات در باالی صفحه نمایش  کرد؛ بدین صورت که استفاده  گزینهاستفاده از برای ویرایش تعرفه ها با 

باشد و تعرفه قابل تغییر نمیدر هنگام ویرایش، یا اصالح نمود. البته  را تغییر داد و ها توان آنمی وداده می شود 

نیز می توان شهریه ایجاد شده را  شود ویرایش نمود. همچنین با استفاده از گزینه فقط مبلغ آن را می

 حذف کرد.
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دانشجو، شهریه محاسبه و در  کد رشته یا دانشکدهو  کد مالیدر قسمت عملیات پایه براساس  الزم به ذکر است

شود. اما در قسمت عملیات پایه جدید بعد از تعریف قانون و انتساب آن به دانشجو، الی نمایش داده میکارنامه م

 به شده است. ساقانون مالی و مبلغ آن )تعرفه( محشهریه در کارنامه مالی مشاهده می شود که براساس 

 

 ت شهریه متغیرثب -5-0-3

باید  ی شود. تفاوت ثبت شهریه متغیر با ثابت در این است کهبرای تعریف شهریه متغیر ترم استفاده ماین امکان 

 کد مالی درس نیز درج شود.

 

 

 

که به ازای تعریف شهریه برای هر درس ایجاد می شود، می توان اطالعات مربوط به آن با استفاده از گزینه

می توان شهریه جدیدی را برای   ویرایش نمود. با استفاده از گزینه  را به وسیله گزینه

این امکان را به کاربر می دهد تا بین شهریه های تعریف   گزینههمچنین به سیستم افزود.  یک درس
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نیز می توان شهریه تعریف شده را   در سیستم جست و جو نماید. با استفاده از گزینه ،شده برای هر درس

 حذف نمود.

 

 شهریه ثابت دانشجویان خاص -6-0-3

کمتر  به هر دلیلی در نظر میگیرد که شهریه ای بیشتر،و دانشگاه  دهستن یخاص دارای شرایطدانشجویان  برخی

لذا از طریق این امکان می توان موارد ذکر شده را  .برای دسته مذکور در نظر بگیرد دانشجویان سایریا متفاوت با 

 اعمال نمود.

 

 

 

که به ازای تعریف هر دانشجو در این امکان ایجاد می شود، می توان اطالعات مربوط   با استفاده از گزینه

می توان   با استفاده از گزینههمچنین ویرایش نمود.   گزینه با استفاده ازبه آن را 

به کاربر می دهد تا بین را این امکان نیز   گزینه بعالوه دانشجوی جدیدی را به این امکان افزود.

نیز می توان دانشجوی ان ثبت شده در سیستم جست و جو نماید. همچنین با استفاده از گزینهدانشجوی

 را حذف نمود. ای ثبت شده
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 شهریه دروس دانشجویان خاص -7-0-3

 .درج نموددقیقا مانند شهریه ثابت دانشجوی خاص است ولی با این تفاوت که باید کد درس را نیز 

 

 

 

 عملیات پایه -1-3

 نوع درس جدید -0-1-3

توان یک نوع مالی جدید به انواع  میبنابراین . می باشد درس مالینوع  از نوع درس جدید، منظور در این امکان

 -مانند نوع آموزشی درس  -د نشوقرار داده می ن هایی که برای نوع مالی در این امکانعنوا مالی اضافه نمود.

الزم به ذکر شود.  آن د تا کاربر متوجهنشومیدرج ، بلکه به صورت قراردادی ندنوع ثابت و تعریف شده ای نیست

 می باشدلیستی از شهریه ها حاوی دفترچه کنکور است 
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 اصالح نوع درس -1-1-3

 در این امکان با استفاده از کد مالی می توان توضیحات مربوط به آن را اصالح نمود.

 

 

 .نمودویرایش مشاهده ویا شرح کد را می توان  و استفاده از گزینه شماره کد با درج 

 

 

عنوان مربوطه را همراه با  ی مالیکدها می توان گزینه همچنین با استفاده از 

 .حظه نمودمال
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 حذف نوع درس  -3-1-3

منظور باید روی شماره با استفاده از این قابلیت می توان نوع درس ایجاد شده در سیستم را حذف نمود. بدین 

 ردیف مذکور کلیک کرد تا رکورد مربوط به آن حذف شود.

 

 

 

 شهریه ثابت -4-1-3

. دانشگاه های دولتی براساس دانشکده و این امکان شهریه های ثابت تعریف شده در سیستم را نشان می دهد

با استفاده از  گیرد. تعلق میو شهریه به آنان  می شوند غیر دولتی براساس رشته دسته بندی های دانشگاه

 می توان مبلغ شهریه ثابت تعریف شده را ویرایش کرد و همچنین با استفاده از گزینه  گزینه 

 می توان شهریه ثابت تعریف شده را حذف کرد.
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فرم زیر نمایش داده می شود که شامل اطالعاتی موجود در انتهای صفحه،   در صورت استفاده از گزینه

 همانند سال و نیم سال، رشته و مقطع دانشجو می باشد.

  

 

 

 (متغیردروس) شهریه -5-1-3

برای  المثبعنوان که  به آن اضافه می شودمالی  کدفقط آیتم و باشد شهریه متغیر نیز به ترتیب شهریه ثابت می

گیرد. الزم به ذکر است شهریه به ازای ریال مبلغ شهریه تعلق میxنظری -به کد مالی اصلی دانشکده مهندسی،

 شود.واحد درنظر گرفته می هر

 

 

می توان مبلغ شهریه متغیر تعریف شده را ویرایش کرد و همچنین با استفاده از  با استفاده از گزینه 

 می توان شهریه متغیر تعریف شده را حذف کرد. گزینه 
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موجود در انتهای صفحه، فرم زیر نمایش داده می شود که شامل اطالعاتی  در صورت استفاده از گزینه 

 همانند سال، رشته، مقطع دانشجو و کد مالی می باشد.

 

 

 

 

 بانک ها -6-1-3

الزم به ذکر است . ده باشندثبت شحتما در سیستم باید  ،کنیم استفاده می ها بانک هایی که در سیستم از آن

 به همین منوال عمل کرد.ک نیز باید چبرای صدور 
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نیز می توان   گزینه . همجنین با استفاده ازمی توان نام بانک را ویرایش نمود  با استفاده از گزینه

می توان مطابق فرم زیر بانک جدیدی را به  . همچنین با استفاده از گزینه نمودردیف بانک را حذف 

 سیستم افزود.

 

 

 

 شعبه ها -7-3-1

که اطمینان از صحت نام آن ها ضروری و  ددرج شوباید نام شعبه آن بانک نیز ، نام بانک هاعالوه بر ثبت 

 .باشدمی
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می توان نام بانک را به یکی از سایر بانک های تعریف شده تغییر داد و یا نام شعبه را   با استفاده از گزینه

. همچنین با استفاده از حذف نمودردیف مربوطه را نیز می توان گزینههمچنین با استفاده از ویرایش نمود. 

 جدیدی را به سیستم افزود. شعبه بانکمی توان مطابق فرم زیر نیز  گزینه 

 

 

 

که در صورت درخواست دانشگاه به  دارندنیز را از دانشگاه ها امکان ثبت شماره حساب الزم به ذکر است برخی 

 .سیستم اضافه خواهد شد

 

 انتقال فیش از فایل بانک -8-3-1

یک این امکان برای انتفال فیش های پرداختی دانشجویان از طریق فایل بانک استفاده می شود. برای این منظور 

 استفاده ازو بعد از آن   شود و با انتخاب از طریق گزینهفایل از بانک توسط دانشگاه گرفته می

 فرمت فایل در این سیستم با بانک هماهنگ شده است.شوند. فیش ها وارد سیستم می  گزینه
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 عملیات دانشجو -3-3

 پرداخت کند که به شرح ذیل می باشد:را هی خود به دانشکده تواند بددانشجو از سه طریق می

مانند خرید اینترنتی همان لحظه مبلغ وارد سیستم که  دانشجوییت الکترونیکی از طریق پرتال پرداخ -1

 . قابل مشاهده خواهد بود دانشجو کارنامه مالیو در می شود 

با پس از آن  .پرداخت کند تحت شناسه ای خاص را بانکیتواند فیش دانشجو با مراجعه به بانک می -2

در سیستم ثبت  ثبت فیش بانکیکاربر مشخصات فیش واریزی را توسط امکان  ،مراجعه به دانشگاه

که  دریافت کنددر پایان روز یک فایل از بانک  و نکند فیش را ثبتمی تواند کند. همچنین کاربر می

انتقال فیش از فایل از طریق امکان بدین منظور می توان  می باشد.بانک  هشامل همه پرداخت ها ب

شود را آپلود و همه پرداخت های دانشجویی که توسط شناسه تشخیص داده می ، فایل مذکور رابانک

 کند.در سیستم ثبت 

از نیز می تواند واند بدهی خود را طی یک یا چندین چک به دانشگاه پرداخت کند. کاربر تدانشجو می -3

 .کسر نمایدبدهی دانشجو مبلغ چک را از طریق امکان ثبت چک، 

 

 ثبت چک -0-3-3

ثبت تمامی اطالعات مورد نیاز در فرم زیر را باید کاربر این امکان برای ثبت چک دانشجویان استفاده می شود. 

 .شود، است. به حالت پیش فرض وضعیت چکی که ثبت میضروری وضعیت چک الزم به ذکر است ثبت کند

. اگر چندین چک به بانک ارسال شوند برای نظم دهی بیشتر می باشد که قابل تغییر خواهد بود« پاس نشده»

ول را به صورت نقدی شود. اگر دانشجو به عنوان مثال بعد از مدتی پمی« ارسال شده به بانک»وضعیت چک 

عنوان تاریخچه ای در سیستم باقی کند. زیرا به ، کاربر چک را حذف نمیبگیردو چک خود را پس پرداخت نمود 

پرداخت ». وضعیت دیگر تغییر می دهد« استرداد به دانشجو» را به حالت وضعیت چک و کاربر فقط ماندمی 
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و مبلغی است دانشجو فارغ التحصیل شده به عنوان مثال دهد. است که دانشگاه به دانشجو می« مازاد شهریه

 «پرداخت مازاد شهریه»، بنابراین دانشگاه طی یک چک با وضعیت چک است اضافه به دانشگاه پرداخت کرده

گرداند. در این وضعیت، ردیف بدهکاری و بستانکاری آن دقیقا برعکس بقیه وضعیت ها میمبلغ را به دانشجو باز

 است.

 

 

 

 ثبت فیش بانکی -1-3-3

و می شود اطالعات فیش در سیستم ذخیره  در این امکان با درج اطالعات مورد نیاز و استفاده از گزینه 

 .نیز کسر می گردداز بدهکاری دانشجو 
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 ویرایش مشخصات فیش -3-3-3

و نمود جستجو  فیش مورد نظر را توانمی در این امکان با درج اطالعات مورد نیاز و استفاده از گزینه 

 .کردویرایش  یارا مشاهده و آناطالعات 

 

 

 

 خواهد بود.مشاهده قابل شماره دانشجویی صفحه زیر همچنین با درج 

 

 

 

به  کاربر است، به صورت لینک قرمز رنگ قرار داده شده که الزم به ذکر است با استفاده از اطالعات ستون ردیف

 شود.صفحه ویرایش مشخصات فیش ارجاع داده می
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 قابل مشاهده خواهد بود.حال اگر براساس رنج تاریخ عمل جستجو انجام شود، نتیجه به صورت زیر 

 

 

 

 حذف فیش -4-3-3

پس از دریافت لیست فیش ها، چنانچه است. با این تفاوت که  فیش دقیقا فیلترها و مکانیزم کار مانند ویرایش

 دتوانشود و از آنجا میبه صفحه اطالعات فیش ارجاع داده می ، کاربروی ردیف مربوط به فیش کلیک شودر

 .نمایدفیش را حذف 
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 ثبت تخفیف -5-3-3

اگر دانشگاه در نظر داشته باشد که برای دانشجویی تخفیف در شهریه اعمال نماید، می تواند از این امکان 

از جمله برای اعمال تخفیف برای دانشجوی مدنظر باید یک سری اطالعات اولیه وارد فرم شود. استفاده کند. 

این تخفیف برای چند ترم دانشجو اعمال شود. است که مشخص می کند تعداد ترم  گزینه اطالعات مهم این فرم

 .مشخص شود و نیز درصد آن شماره دانشجویی ، نوع تخفیف همچنین باید

 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 25

 

 ویرایش تخفیف  -6-3-3

در این امکان با استفاده از شماره دانشجویی یا تعیین بازه تاریخی که دانشجوی مورد نظر در آن بازه دارای 

 تخفیف بوده است، می توان تخفیف وی را ویرایش نمود.

 

 

 

 لیست زیر قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از گزینه 
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ویرایش تخفیف  به صفحهکاربر با کلیک روی هر ردیف مربوط به تخفیف ها که به صورت لینک آبی رنگ است، 

 شود.ارجاع داده می

 

 

 

 حذف تخفیف  -7-3-3

در این امکان با استفاده از شماره دانشجویی یا تعیین بازه تاریخی که دانشجوی مورد نظر در آن بازه دارای 

 توان تخفیف وی را حذف نمود.تخفیف بوده است، می 
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 لیست زیر قابل مشاهده خواهد بود. با استفاده از گزینه 

 

 

با کلیک روی هر ردیف مربوط به تخفیف ها که به صورت لینک آبی رنگ است، کاربر به صفحه ویرایش تخفیف 

 شود.ارجاع داده می
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 مشخصات دانشجو -8-3-3

مشخصات مالی دانشجو . زیرا در اینجا است اوتفتممشخصات دانشجو در امور آموزشی قسمت  با امکان این

 .آموزش مشخصات آموزشی دانشجو قابل بررسی خواهد بود سمتقدر  مدنظر است اما

 

 

 

اطالعات مالی مانند: سال مبنای محاسبات مالی، شماره پرونده، دانشجو تسویه  با استفاده از گزینه 

 شود.ر و کد مالی نمایش داده میحساب شده یا خی
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می توان مانع ورود دانشجو به پرتال دانشحویی مربوط به گزینه با استفاده از 

که به علت  یبرای دانشجویان می توان،گزینه همچنین با استفاده از . خودش شد

 مجوز انتخاب واحد داد. ،شودانتخاب واحدشان بسته میبدهکاری، 

 

 کامل دانشجومشخصات  -9-3-3

 .قابل مالحظه خواهد بود همان مشخصات آموزشی دانشجو است که در این زیرسیستم به این عنوان

 

 

 

 فیش های واریزی دانشجو  -01-3-3

 توان تاریخچه فیش هایی که دانشجو تابه حال واریز کرده را مشاهده نمود.میبا استفاده از این امکان 

 

 

 

http://www.dpm.ir/


                                          www.dpm.ir  _  شرکت داده پردازان معاصر                                                                                                                 31

 

 

 

 کارنامه مالی -00-3-3

می توان اطالعات مربوط به کارنامه   گزینهو استفاده از شماره دانشجویی  در این امکان با درج

 .مالی دانشجو را مالحظه نمود

 

 

 

ه ب. دروس انتخاب شده در آن ترم، اطالعات مالی قابل مالحظه خواهد بود در این کارنامه به تفکیک هر ترم و

 مبلغ بدهکاری و بستانکاری نیز مشخص شده است.برای هر درس، نوع درس و عنوان مثال 
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 بدهکاری/بستانکاری دستی -01-3-3

به عنوان مثال اگر قرار باشد  .نمودثبت  یا بستانکاری به صورت دستی بدهکاری می توان این امکانبا استفاده از 

 برای بیمه یا به هر عنوان دیگر، مبلغی از دانشجو گرفته شود، باید بدهکاری به صورت دستی درج شود.

 

 

 

 تایید فیش -03-3-3

در پرتال  را واریزی خود های اطالعات فیشدانشجو بتواند ی دانشگاه ها امکانی قرار داده شده است تا در برخ

 در نهایت کاربر آموزش می تواند با استفاده از این امکان فیش ها را تایید نماید. ثبت نماید.دانشجویی خود 
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 ثبت وام -04-3-3

قرار بستانکاری دانشجو به عنوان  . این واممی توان اطالعات وام دانشجو را ثبت کردبا استفاده از این امکان 

 شود.که باید به دانشگاه بپردازد کسر میاز مبلغی  به عبارت دیگر خواهد گرفت،

 

 

 

 گزارش دانشجویان مشمول وام  -05-3-3

مشخص می کند که بر اساس یک سری محاسبات، است و  سیستم معاونت دانشجویی کان در ارتباط بااین ام

  شود یا خیر.دانشجو شامل وام می
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 تخفیف دهندگان های ثبت پرداخت -06-3-3

می توان پرداخت هایی که از طرف تخفیف دهندگان برای دانشجو انجام شده است، ثبت می شود. در این امکان 

 پردازد.منظور از تخفیف دهندگان، بنیاد یا سازمانی است که مبلغ را از جانب دانشجو به دانشگاه می

 

         

 

 انتقال پرداخت الکترنیک -07-3-3

پرداخت به نام دانشجوی قبلی  ،ممکن استبه دالیلی گیرد اما انجام  توسط دانشجو است پرداخت شهریهممکن 

از بررسی از طریق پیگیری های بانک و شماره حساب ها، پرداخت از شماره دانشجویی قبلی به پس . ثبت شود

 خواهد شد.منتقل  است، شماره دانشجویی که پرداخت را انجام داده
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 خواهد بود. نمایش اطالعات مورد نیاز مطابق فرم زیر قابل  با استفاده از گزینه 

 

 

 

 3کارنامه مالی نوع -08-3-3

خواهد بود. الزم به ذکر است که در نمایش قابل گزارش مختصری از شهریه متغیر و ثابت دانشجو در این قسمت 

 .درج نمی گرددبه طور مجزا برای هر درس اینجا اطالعات 
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 خواهد بود.مشاهده قابل زیر فرم  با استفاده از گزینه 

 

 

 

 کنترل وضعیت انتخاب واحد دانشجو -09-3-3

خواهد بود آیا دانشجو مجاز به انتخاب واحد  که کندو بیان میمی دهد مبلغ بدهی دانشجو را نمایش این امکان 

 یا خیر.
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 فرم زیر قابل نمایش خواهد بود. با استفاده از گزینه بدین منظور 

 

 

 

 .داده خواهد شد کارنامه مالی دانشجو را نمایشاستفاده از گزینهبا 

 

 انتقال فایل وام ها -11-3-3

تمام دانشجویانی که وام با استفاده از آن  می توان و در ارتباط با سیستم معاونت دانشجویی استاین امکان 

 .نمودرا به صورت یک جا ثبت  است برایشان درنظر گرفته شده
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 ثبت تخفیف گروهی -10-3-3

 تخفیف داد. گروهی از دانشجویانم به وزدر این امکان و براساس فیلترهای موجود می توان در صورت ل

 

 

 

، می توان مطابق فرم زیر  استفاده از گزینه با پس از انتخاب دانشجویان بر اساس فیلترهای تصویر باال و

 .درج نمودد نظر را ورم تخفیفات
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 ت بدهکاری/ بستانکاری دستی گروهیثب -11-3-3

 را به عنوان بدهکاری یا بستانکاری دانشجویان مبلغ خاصیگروهی از برای با استفاده از این امکان می توان 

در این که  بیمه درنظر گرفتنمونه می توان برای دانشجویان یک ورودی خاص به عنوان نظر گرفت.  دردستی 

 .ثبت خواهد شدبدهکاری برای دانشجویان صورت 

 

 

 

، بدهکاری یا بستانکاری به نام گروه مذکور ثبت می  پس از مشاهده لیست دانشجویان با استفاده از گزینه

 گردد.
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 گزارشات -4-3
لیست و توان در این قسمت هر کاری که در قسمت های دیگر انجام شده است را با فیلترهای مشخص می

گزارشی از آن ها را مشاهده کرد. گزارشاتی مانند فیش بانکی، تخفیفات مالی، مغایرت بانکی، فیش های ارزی، 

چک های بانکی، پرداخت های تخفیف دهندگان، وام های بانکی و موارد دیگر. در زیر لیستی از گزارش های 

 مهم موجود در این زیر سیستم آورده شده است.

 

 در آمد دانشکده ها -0-4-3

این گزارش درآمد دانشگاه را به تفکیک دانشکده ها نشان می دهد. که با کلیک بر روی لینک شماره هر ردیف 

 می توان به جزئیات اطالعات دسترسی پیدا کرد.
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 فیش های بانکی -1-4-3

یا یک ترم تحصیلی می باشد. این گزارش شامل تمام فیش های بانکی پرداخت شده در یک بازه زمانی معین و 

پس از انتخاب پارامترهای الزم لیستی از فیش های درخواستی نشان داده می شود که در صورت کلیک روی 

لینک ردیف فیش مورد نظر می توان عملیات انجام شده روی آن فیش بانکی ازجمله شناسه کاربر ثبت کننده،  

 ساعت و تاریخ ثبت و غیره را مشاهده کرد. 
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 تخفیفات مالی -3-4-3

با استفاده از این گزارش می توان لیستی از تخفیفات مالی دانشجویان را به صورت لیست و یا فایل اکسل به 

 دست آورد. 

 

 

 

همانطور که در فرم بعد مشاهده می شود، شماره دانشجویی به صورت لینک قرار داده شده است و با استفاده از 

 کارنامه مالی دانشجوی مورد نظر را نیز مشاهده کرد.آن می توان 
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 کارنامه کلی دانشجویان -4-4-3

 این گزارش کارنامه مالی تمام دانشجویان به تفکیک از هم چاپ می کند.

 

 

 

 

 بدهکاری/بستانکاری دانشجویان -5-4-3

بدهکاری و یا بستانکاری آن ها  این گزارش لیستی از دانشجویان بدهکار و بستانکار به همراه مشخصات و میزان

ارائه می دهد. چنانچه روی شماره دانشجویی که به صورت لینک قرارد دارد، کلیک شود می توان کارنامه مالی 

 دانشجوی مورد نظر را مشاهده کرد.
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 بدهکاری/بستانکاری دستی -6-4-3

ا بستانکاری دستی داشته اند را به تفکیک با استفاده از این گزارش می توان لیست دانشجویانی که بدهکاری و ی

میزان بدهکاری و بستانکاری و همچنین شرح آن مشاهده نمود. چنانچه روی شماره دانشجویی که به صورت 

 لینک قرارد دارد، کلیک شود می توان کارنامه مالی دانشجوی مورد نظر را مشاهده کرد.
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 فیش های دانشجویان روزانه -7-4-3

با استفاده از این گزارش می توان لیست فیش های پرداختی دانشجویان روزانه را به تفکیک جاری و راکد 

 مشاهده کرد.
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 فهرست دانشجویان -8-4-3

فیلترهای تعبیه شده در آن، می توان لیستی از تمام دانشجویان جاری را به ترتیب با استفاده از این گزارش و 

 شماره دانشجویی و یا نام و نام خانوادگی به دست آورد.
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 لیست چک های بانکی -9-4-3

در این گزارش می توان لیست چک های بانکی صادر شده در یک بازه زمانی خاص مشاهده کرد. لطفا توجه 

باشید که در صورت مشخص نبودن تاریخ چک می توان با خالی گذاشتن فیلد تاریخ، لیستی از تمام چک داشته 

 ها را مشاهده نمود.
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 گزارش وام های بانکی -01-4-3

در این گزارش می توان لیست وام های بانکی در یک بازه زمانی خاص و یا یک ترم تحصیلی خاص به تفکیک 

 دانشکده مشاهده نمود.
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 گزارش پرداخت های تخفیف دهندگان -00-4-3

با استفاده از این گزارش می توان لیست پرداخت هایی که سازمان تخفیف دهنده به دانشگاه داشته اند را 

 برحسب یک بازه تاریخی خاص و یا یک ترم خاص مشاهده نمود.
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 گزارش پرداخت های الکترونیک -01-4-3

گزارش انواع پرداخت های الکترونیکی انجام شده توسط یک دانشجوی خاص و یا تمام  در این امکان می توان

 دانشجویان را در یک بازه تاریخ خاص به دست آورد.
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 امکانات -5-3

 جستجوی درس -0-5-3

می توان به دروس  گزینه استفاده از یا نام و کد درس وو دانشکده با درج نام در این امکان 

 .دانشکده دسترسی پیدا نمود

 

 

 

 .بودمشاهده خواهد از طریق فرم ذیل قابل لیست دروس و نوع مالی آن 
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دهد اطالعاتی راجع به درس مربوطه را نمایش می ،شودباز کد درس که بصورت لینک آبی رنگ است  چنانچه

که همه آن ها غیر فعال است و قابلیت ویرایش ندارد جز یک مورد که آن نوع مالی درس است. در قسمت 

 .را داراستآموزش کامال برعکس است و همه اطالعات بغیر از نوع مالی قابلیت ویرایش 

 

 

 دروس فاقد کد مالی -1-5-3

نوع مالی فاقد  اماشود استفاده می ها آن از اند و دروسی که در سیستم ثبت شده ی ازلیست قسمت در این

شده باشد، به از طرف واحد آموزش درس های جدیدی ثبت  اگر هستند، قابل نمایش خواهد بود. به عنوان مثال

 این علت که فاقد کد مالی است، در این لیست نمایش داده می شود.
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اطالعات مالی درس قرار داده شده است، می توان به  رنگ لینک آبی که به صورتکد درس با باز کردن 

شود و احتیاج نیست دائما این کار . تعیین شدن نوع مالی در سیستم فقط یک بار انجام میدسترسی پیدا کرد

پذیرد. در ابتدای هر ترم کاربر دروس فاقد کد مالی را چک کرده و اگر درسی فاقد کد بود، نوع مالی به بانجام 

 د.ندهآن نسبت می
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