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" درخواست ثبت نام راهپیمایی اربعیی  سییینی(  "د در خصوص امکان ثبت /16642/84پیرو مکاتبه ی ارسالی به شماره نامه 

فرآیند ارسیا  در ای  راهنما گردید که  و همچنی  تکمیل فرم ارسالی، موارد اعالم شده در سامانه پیاده سازیتوسط دانشجویان 
 ی فرم های تکمیل شده توسط کارشناس مرتبط شرح داده می شود.توسط دانشجو و مشاهده درخواست 

 

 جوارسال درخواست توسط دانش فرآیند 

انتخیا  طبهیه بیا و  "دانشجوارسا  و پیگیری درخواست "یمنوطریق  ثبت درخواست توسط دانشجو از مطابق با تصویر زیر-1
 انجام می شود. "یی اربعی  سیینی(  درخواست ثبت نام راهپیما " و موضو  درخواست "اعالم"بندی موضو  

 

 
 

برای دانشجو نمایش داده می شود که در ای  صفحه  "فرم سامانه ی ثبت نام اربعی  سیینی" ،پس از ثبت درخواست -2
 دانشجو امکان ورود اطالعات مورد نیاز و سپس ثبت اطالعات را دارد.(تصویر زیر 

 

 
 

 )ع( ينیحس نیاربع یيمایدرخواست ثبت نام راهپثبت راهنماي 
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 کنار درخواست ثبت شده وجود دارد.در  "سذف"دکمه ی درخواست توسط دانشجو نیز از طریق و رد امکان سذف  :نکته

 
 در منوی پذیرش دانشجو ایجاد گردید. "فرم درخواست وام پذیرفته شدگانگزارش "یک گزارش جدید با عنوان  -2 

اطالعات دانشجویان متهاضی ای  درخواست را به همراه اطالعات تکمیل شده توسط  (به فرمت اکیل  خروجی ای  گزارش
 می باشد. و بررسی ایشان نمایش می دهد و توسط واسدهای دانشگاهی قابل گزارش گیری

در پنل فناوری قرار داده شده است و با توجه به  "RPT_MHRM"با عنوانط به دسترسی به ای  گزارش کد نهش مربو*
 صالسدید مدیران فناوری می تواند به سطوح دسترسی افراد مرتبط اضافه گردد.


