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نمراتی که توسط اساتید وضعیت ،عالوه بر نمرهدر این قسمت دانشجویان می توانند 

مشروط به اینکه ،باشدموقتآنها قابل ذکر است دانشجویان صرفا مجاز به ارائه درخواست تجدید نظر نمراتی می باشند که وضعیت نمره.را مالحظه نمایندثبت شده
.می باشدهر درسپس از اعالم نمره موقت روزاکثر دو دحفرصت اعتراض به نمره .ده باشدبازه اعتراض به نمره به اتمام نرسی



که تمامی اساتید درس آن ،ره خود در کارنامه کل می باشنددیدن نمقادر به ،صورتی دانشجویان در شکل صفحه قبلدر ،ش از یک استاد ارائه گردداگر  درسی با بی
.و به نمره هر درس به صورت جداگانه دسترسی داشته باشیدشده نمره را ثبت موقت نموده باشند براي دسترسی به نمرات هر استاد می توانید وارد تب ریزنمرات

١استاد شماره 

٢استاد شماره 



.نمره اي قابل مالحظه نخواهد بودسمت کارنامه کل،در قرات را ثبت موقت نموده باشد مچنانچه فقط یکی از اساتید ن



.را مشاهده کنیددروس وارد شده /نمره درسو جهت بررسی نمرات اساتید درس به صورت جداگانه به تب ریزنمرات وارد شوید مطابق شکل زیر می توانید 

٢استاد شماره 



ر درخواست ارائه تجدید نظر به نمرات مطابق شکل هاي زیر می باشدیمس.دروس خود درخواست تجدید نظر بدهید/در صورت لزوم می توانید براي درس 



.اییدو سایر قسمت ها را تکمیل نمبعد از ورود مطابق شکل زیر نام استادي که نسبت به نمره اعالم شده ایشان درخواست تجدید نظر دارید را انتخاب نموده 

١شماره 

٢شماره 



را انتخاب نمایید.     حتما باید گزینه ارسال جهت بررسی پس از تکمیل فرم باال جهت بررسی مجدد نمره

.تجدید نظر نمره به استاد ارسال نمی گرددن صورت درخواست در غیر ای



.خود شویدزیر وارد کارتابل نامهاز مسیر،جهت بررسی صحت انجام کار بعد از تکمیل و ارسال فرم صفحه قبل



صرفا درخواست هاي تجدید .باز خواهد شد مجزاکد مشخصه یک نامه در کارتابل شما با ،با هر بار بازکردن فرم درخواست تجدید نظر نمره. کلیک کنید... روي دکمه 
.ایددکمه ارسال را انتخاب نموده در فرم تجدید نظر نمراتقبال نامه اساتید خواهد شد که نظري وارد کارتابل 



.روند ارسال درخواست تجدید نظر را پی گیري نماییدانتخاب نمایید تارا ارجاع هایا گردش کاربعد از باز کردن فرم درخواست تجدید نظر منوي 



انتخاب و خود شوید فرم ناقص را کارتابل نامه یعنی درخواست ارجاع نشده و باید مجددا وارد ،قرمز نباشدارسال جهت بررسی )پیکان(فلش اگر در منوي گردش کار 
ه شکل زیر را در صورتی که مراحل قبلی را به صورت کامل تکمیل نموده باشید فلوچارتی مشاب.تکمیل نمایید و مجددا دکمه ارسال جهت بررسی را انتخاب نمایید

در صورت رد .نسبت به تائید و یا رد درخواست تجدید نظر اقدام نمایند،اساتید می توانند بعد از اتمام مهلت درخواست تجدید نظر نمرات.مشاهده خواهید نمود
مجددا تاکید می .به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد،تائید نهایی)پیکان(فلشنهاییبه رنگ قرمز و در صورت تائید،رد)پیکان(درخواست دانشجو از طرف استاد فلش

.نهایی نشده باشندثبتگردد نمرات تا زمانی قابلیت ویرایش توسط اساتید را دارند که 


