فزآینذ فزاغت اس تحصیل

هزاجؼِ بِ ٍاحذ پژٍّص ٍ اػالم آهبدگی بزای دفبع اس پبیبى ًبهِ در آخزیي ًیوسبل تحصیلی

دریبفت تبییذیِ ادارُ آهَسش جْت دفبع اس پبیبى ًبهِ

تحَیل صَرتجلسِ دفبع -فزم تسَیِ حسبة داخلی +یک لطؼِ ػکس بِ آهَسش

-1کٌتزل ٍ بِ رٍس رسبًی اطالػبت سوبء داًطجَیبى تَسط آهَسش

تکویل فزم تسَیِ حسبة ًْبیی تَسط داًطجَ ٍ تبییذ آى تَسط آهَسش

دریبفت ًبهِ استؼالم هیشاى بذّی اس اهَر داًطجَیی داًطگبُ ٍ تسَیِ حسبة بب اهَر داًطجَیی

تحَیل بزگِ تسَیِ حسبة ٍ تحَیل کبرت داًطجَیی بِ ٍاحذ آهَسش کل

پیگیزی داًطجَ پس اس یک ّفتِ کبری اس ادارُ آهَسش داًطکذُ جْت ارسبل کبرًبهِ کل ٍ فزاغت اس تحصیل

مزاجعه دانشجو به امور آموسشی دانشگاه و انجام امور فارغ التحصیلی

فزآینذ اعتزاض به نمزه دروس عملی و نظزی

ٍرٍد ًوزات درٍس در پبیبى تزم اس طزف گزٍُ
در سبهبًِ سوب در ببسُ سهبًی اػالم ضذُ

ثبت اػتزاض بِ ًوزُ یب تجذیذ ًظز تَسط داًطجَ در سیستن سوب

بزرسی اػتزاض تَسط هسئَل درس

رسیذگی بِ اػتزاضبت در گزٍُ

بلی

اػوبل در لیست ًوزُ لبل اس
ثبت ًْبیی

آیب اػتزاض تَسط داًطجَ ٍارد است؟

خیز

ثبت ًْبیی ًوزات
بذٍى تغییز

فزآینذ مهمانی دانشجویان در دیگز دانشگاه ها

درخَاست کتبی داًطجَ بزای هْوبًی در داًطگبُ هبذا لبل اس ضزٍع تزم

بزرسی درخَاست داًطجَ ٍ اًطببق آى بب
لَاًیي آهَسضی ٍسارت هتبَع

خیز

بلِ

ببیگبًی در سَابك داًطجَ

دریبفت فزم تکویل ضذُ هْوبًی اس آهَسش داًطکذُ

 -1اهضبء ادارُ آهَسش

-1اهضبء هذیزیت اهَر آهَسضی داًطگبُ

 -2اهضبء هؼبًٍت آهَسضی داًطکذُ

-2ثبت ٍ ضوبرُ در دبیزخبًِ اهَر آهَسضی داًطگبُ

آپلَد فزم هْوبًی بِ ّوزاُ هستٌذات (دالیل هْوبًی) در سبیت ٍسارت هتبَع بِ آدرسfttp://quest.behdasht.gov.ir :

دریبفت کذ رّگیزی اس اهَر آهَسضی داًطگبُ پس اس تبییذ اس فزم هْوبًی

پیگیزی ارسبل فزم هْوبًی بِ داًطگبُ همصذ جْت اػالم ًظز اس طزیك سبیت

پیگیزی ارسبل ًتیجِ ًْبیی هْوبًی بِ داًطگبُ هبذأ اس طزیك سبیت

-1تسویه حساب دانشجو در دانشگاه مقصذ در پایان دوره مهمانی
-2پیکیزی ارسال نمزات اس دانشگاه مقصذ پس اس پایان مهمانی

انتخاب واحذ اینتزنتی
هزاجؼِ بِ آدرس http://sama .qums.ac.ir

ٍارد کزدى ًبم کبربزی(ضوبرُ داًطجَیی) ٍ کلوِ ػبَر (کذ هلی)

در صَرت ػذم هَفمیت ٍرٍد
بِ پزٍفبیل آهَسضی،
توبس بب ادارُ آهَسش

ٍرٍد بِ سیستن ٍ ًوبیص صفحِ اصلی

جْت بزرسی اضکبل

ٍرٍد بِ لیٌک درٍس ارائِ ضذُ ًیوسبل

رفغ اضکبل تَسط
کبرضٌبس آهَسش

اًتخبة درٍس هَرد ًظز Copy .ضوبرُ درس ٍ یب یبدداضت ضوبرُ ٍ گزٍُ درس هَرد ًظز درٍس ارائِ ضذُ ًیوسبل

ٍرٍد بِ لیٌک اًتخبة ٍاحذ

رٍش A

رٍش B

 Pastضوبرُ درس هَرد ًظز در هحل درج کذ درس

درج ضوبرُ درس ٍ گزٍُ هَرد ًظز در هحل

ٍارد کزدى گزٍُ درس در هحل درج گزٍُ

هزبَطِ اس رٍی لیست یبدداضت بزداری
کلیک رٍی دکوِ اضبفِ لیست

بلِ
بلِ

آیب درٍس اًتخبة ضذُ ،بزًبهِ ّفتگی ،سبػت ٍ تبریخ

خیز

اهتحبى هَرد تبییذ است ؟
توبس بب آهَسش

ثبت اًتخبة ٍاحذ
هیبًگیي هذت سهبى  :دٍ سبػت

بزرسی ٍ پبسخ گَیی ٍ رفغ اضکبل

حذف و اضافه واحذ اینتزنتی
هزاجؼِ بِ آدرس  http://sama .qums.ac.irدر سهبى
حذف ٍ اضبفِ (تؼییي ضذُ در تمَین داًطگبُ)

ٍارد کزدى ًبم کبربزی(ضوبرُ داًطجَیی) ٍ کلوِ ػبَر (کذ هلی)

در صَرت ػذم هَفمیت ٍرٍد
بِ پزٍفبیل آهَسضی،

ٍرٍد بِ سیستن ٍ ًوبیص صفحِ اصلی

ٍرٍد بِ لیٌک حذف ٍ اضبفِ ٍاحذ

توبس بب ادارُ آهَسش
جْت بزرسی اضکبل

رفغ اضکبل تَسط
کبرضٌبس آهَسش

ٍرٍد بِ لیٌک درٍس ارائِ ضذُ ًیوسبل

اًتخبة حذاکثز  2درس جْت حذف ٍ اضبفِ ؛

درج ضوبرُ ٍ گزٍُ درس بزای حذف ٍ اضبفِ
کزدى در لسوت هزبَطِ بِ رٍش past ٍ copy
ٍ کلیک رٍی دکوِ حذف یب اضبفِ بِ لیست

کلیک رٍی اػوبل تغییزات فَق

چاپ تأییذیه حذف و اضافه
هیبًگیي هذت سهبى  :یک سبػت

فزآینذ مهمانی دانشجویان در دیگز دانشگاه ها

درخَاست اًتمبل داًطجَ در ببسُ سهبًی اػالم ضذُ اس طزیك ٍسارت هتبَع

بزرسی درخَاست داًطجَ تَسط کبرضٌبس
داًطکذُ ٍ اًطببق بب همزرات آهَسضی

بلِ

خیز
ببیگبًی در سَابك داًطجَ
دریبفت فزم تکویل ضذُ اًتمبل اس آهَسش داًطکذُ

 -1اهضبء ادارُ آهَسش  -2اهضبء هؼبًٍت آهَسضی داًطکذُ

-1اهضبء هذیزیت اهَر آهَسضی داًطگبُ

-3ارجبع بِ دبیزخبًِ اهَر آهَسضی داًطگبُ

-2ثبت ٍ ضوبرُ در دبیزخبًِ اهَر آهَسضی داًطگبُ

آپلَد فزم اًتمبل بِ ّوزاُ هستٌذات (دالیل اًتمبل) در سبیت ٍسارت هتبَع بِ آدرسfttp://translation.behdasht.gov.ir :

دریبفت کذ رّگیزی اس اهَر آهَسضی داًطگبُ پس اس تبییذ اس فزم اًتمبل

پیگیزی ارسبل فزم اًتمبل بِ داًطگبُ همصذ جْت اػالم ًظز اس طزیك سبیت هؼبًٍت آهَسضی داًطگبُ بِ آدرس fttp://vce.qums.ac.ir :بب
تَجِ بِ ببسُ سهبًی اػالم ضذُ هؼبًٍت آهَسضی داًطگبُ

پیگیزی ارسبل ًتیجِ ًْبیی اًتمبل بِ داًطگبُ هبذا اس طزیك سبیت ٍسارت هتبَع

-1تسَیِ حسبة داًطجَ بب داًطگبُ هبذا در صَرت هَافمت داًطگبُ همصذ بب اًتمبل ٍی -2ارسبل ریش ًوزات داًطجَ بِ اهَر آهَسضی داًطگبُ

ارسال کلیه مذارک ثبت نامی و ریش نمزات دانشجو به دانشگاه مقصذ اس امور آموسشی
دانشگاه

فزاینذ حضور و غیاب دانشجویان

تْیِ لیست حضَر ٍ غیبة لبل اس ضزٍع کالس ّب ٍ پس اس
پبیبى ثبت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ داًطجَیبى

تحَیل بزگِ حضَر ٍ غیبة بِ اسبتیذ لبل اس ضزٍع کالس

تحَیل پَضِ حضَر ٍ غیبة بِ ادارُ آهَسش پس اس پبیبى کالس تَسط اسبتیذ

اػالم تؼذاد غیبت ّبی داًطجَیبى در طَل تزم اس طزف ادارُ آهَسش

بزرسی دالیل غیبت داًطجَیبى اس ًظز هَجِ یب غیزهَجِ بَدى در طَل تزم

غیزهَجِ

هَجِ

بزرسی کلی لیست حضَر ٍ غیبة در پبیبى تزم ٍ
اػالم تؼذا غیبت ّبی بیص اس حذ هجبس داًطجَیبى

طزح در ضَرای تزم آهَسضی

صذٍر ًبهِ ػذم اهکبى ضزکت در

داًطکذُ جْت حذف درس

جلسِ اهتحبى ٍ ًوزُ صفز

