

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻠﺴﺘﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


کليِ درٍس تزم قبل بصَرت پيص فزض در سهاى اًتخاب ٍاحذ پاس ضذُ لحاظ هي ضَد هگز ايٌکِ ًوزُ ٍارد کارًاهِ داًطجَ
ضذُ ٍ هعذل تزم تَليذ ضذُ باضذ هاًٌذ
 .1اعالم غيبت کالسي ٍ اهتحاًي کِ صفز لحاظ ضذُ هستقين ٍارد کارًاهِ هي ضَد
ّ .2ز درسي کِ قفل آهَسش خَردُ باضذ



ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز و  ...روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻄﺎ ﻟﯿﻨﮏ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺶ را ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺮد در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
و ﻋﺪم رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﻄﻔﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


پزداخت الکتزًٍيکي  :اس قسوت ضْزيِ  >-پزداخت ّاي الکتزًٍيکي داًطجَ  ،قابل پزداخت هي باضذ در صَرت توايل بِ
پزداخت بيطتز اس هقذار يا کوتز هي تَاى در باکس مبلغ پرداختي هبلغ هَرد ًظز را تايپ کزد
سيستن بِ افزاد بذّکار اجاسُ اًتخاب ٍاحذ ًوي دّذ



بعذ اس ٍارد ضذى بِ صفحِ اًتخاب ٍاحذ ليست درٍس ارائِ ضذُ بطَر کاهل ٍ يا بعضي اس درسْا ديذُ ًوي ضَد
 .1درس ارائِ ًطذُ
 .2درس ارائِ ضذُ با ضزايط داًطجَ هٌطبق ًيست
 .3عذم ثبت درس در چارت درسي داًطجَ



درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ  %111ﺷﻬﺮﯾﻪ در ﺗﺮم وﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ  42428000داﺧﻠﻰ  2076آﻗﺎى واﺣﺪى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.



ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد


ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد


ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد



 oدر ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﻨﻮي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 oدرﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻮي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه
) واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎرى( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﺗﻠﻔﻦ  0082424داﺧﻠﻰ  2131ﺑﺎ آﻗﺎي آدﯾﻨﻪ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد



 oﻣﻨﻮي ﮐﺎرﺑﺮي  <-ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  <-ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  <-ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  <-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
 oﺷﻤﺎره ﮔﺰارش  88را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﯾﻊ واردﮐﺮده و 2ﺑﺎر  enterﮐﻨﯿﺪ


ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﻮد :

 - 1ارزﺷﯿﺎﺑﻰ اﺳﺎﺗﯿﺪ را داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .

 -2اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ در ﻗﺴﻤﺖ وﺿﻊ درس ،ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد را
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ.

