راهنمای مراحل ثبت درخواست میهمان بین دانشکدهای
این فرایند شامل  3مرحله می باشد:


ثبت درخواست توسط دانشجو



تایید یا عدم تایید معاون آموزشی دانشکده



ثبت نتیجه توسط کارشناس آموزشی دانشکده

 -1دانشجو
به پورتال مراجعه کرده و مطابق شکل زیر به قسمت درخواست درس ميهمان بين دانشکدهاي بروید:

درخواست خود را مطابق با شکل زیر ثبت نمایید:

در صورت انصراف از درخواست تا زمانی که معاون آموزشی دانشکده درخواست را پاسخ (تایید یا عدم تایید) نداده باشند میتوانید
درخواست خود را لغو نمایید.
برای مشاهده وضعیت درخواست خود نیز با مراجعه به همین صفحه (مطابق شکل زیر) فعالیت های انجام شده در هرمرحله را
مشاهده کرده و وضعیت درخواست و توضیحات معاون آموزشی دانشکده یا کارشناس آموزش دانشکده خود را مشاهده نمایید.

توجه :دروس سایر دانشکدهها را میتوانید در زمانهایی غیر از بازههای ثبت نام کارشناسی در منوی ثبت نام ،تحت عنوان "سایر
دانشکدهها" مشاهده نمایید.

 -2معاون آموزشی دانشکده
به پورتال مدیریتی خود مراجعه کرده و در صورتی که شماره دانشجویی یا نام دانشجوی درخواست کرده را میدانید در
قسمت جستجو آن را وارد کرده و کلید بگرد را کلیک نمایید ،در صورتی که میخواهید کل دانشجویان درخواست کرده
را مشاهده نمایید یا بر اساس مرحلههای درخواست ،دانشجویان را فیلتر نمایید ،به قسمت فيلتر دانشجویان مراجعه
کرده و مطابق با تصویر زیر ،فیلتر مطلوب خود را (مثال :درخواست توسط دانشجو) انتخاب نمایید.

همچنین در صورتی که مایل باشید وضعیت درخواست را در لیست دانشجویان داشته باشید در قسمت تنظيمات ،مطابق با شکل
زیر درخواست ميهمان بين دانشکدهاي را انتخاب نمایید و لیست بگیر را بزنید.

به منظور تایید یا عدم تایید درخواست هر دانشجو ،در لیست دانشجویان روی نام دانشجو کلیک نموده و از درخت اطالعاتی وارد
قسمت درخواست درس ميهمان بين دانشکدهاي شوید

در فرم درخواست (مطابق شکل باال) نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید ثبت نمایید و در صورت نیاز از فیلد توضیحات برای
درج نظرات خود استفاده نمایید.
در صورت انصراف از تایید یا عدم تایید خود تا زمانی که کارشناس دانشکده اقدام به ثبت نتیجه کار نکرده باشد میتوانید نظر خود
را تغییر دهید.

 -3کارشناس دانشکده
در صورتی که شماره دانشجویی فرد درخواست دهنده را می دانید آن را مطابق معمول جستجو کرده و در صورتی که
مایل به مشاهده لیست دانشجویان درخواست کرده میباشید یا میخواهید لیست دانشجویان را بر اساس مرحله
درخواست فیلتر نمایید ،به قسمت فيلتر دانشجویان مراجعه نموده و م طابق با تصویر زیر فیلتر مطلوب خود را (مثال:
تایيد معاون آموزشی ) انتخاب نمایید.

همچنین در صورتی که مایل باشید وضعیت درخواست را در لیست دانشجویان داشته باشید در قسمت تنظيمات ،مطابق با شکل
زیر درخواست ميهمان بين دانشکدهاي را انتخاب نمایید و لیست بگیر را بزنید.

بعد از مشاهده لیست دانشجویان دارای درخواست ،با کلیک روی هر دانشجو مطابق شکل زیر وارد صفحه دانشجو شده و در
درخت اطالعاتی روی عبارت درخواست درس ميهمان بين دانشکدهاي کلیک نمایید:

سپس نتیجه بررسی و انجام کار را تحت عناوین انجام شد یا انجام نشد (غیرقابل انجام) ثبت نمایید و در صورت نیاز توضیحاتی
جهت اطالع دانشجو در قسمت توضیحات درج نمایید.

پس از ثبت نیز در صورت نیاز ،میتوانید وضعیت درخواست تغییر دهید ،مثال اگر ابتدا "انجام نشد" را انتخاب کرده بودید و حاال
مشکل موجود برطرف شده است میتوانید به صفحه درخواست مراجعه کرده و این بار "انجام شد" را انتخاب نمایید و یا برعکس.

