راهنمای درخواست مهمانی
 .1دانشجویان جهت درخواست مهمان ،باید از مسیر زیر وارد منوی تقاضای انتقال بصورت مهمان شوند.

 .2در قسمت مشخصات درخواست ترم مهمانی ،دانشگاه مقصد ،دانشگاهی که میخواهید مهمان شوید ،عالمت  %را تایپ و سپس نام شهر
یا قسمتی از نام دانشگاه را در کادر بنویسید و بر روی کلید راهنما ؟ کلیک نمایید حال نام دانشگاه مقصد را انتخاب نمایید .تعداد واحد
مورد نظر جهت مهمان شدن ،نوع مهمانی ،را انتخاب نمایید .و بر روی اعمال تغییرات کلیک نمایید .مطابق شکل زیر یک ردیف اضافه
شده و پیامی مبنی بر ثبت دروس خواهد آمد.

 .3جهت ثبت دروس دوره مهمانی کد درس را قسمت شماره درس وارد نمایید .در صورتی که میخواهید با عنوان درس جستجو نمایید ،به
ترتیب از سمت چپ ،با کلیک بر روی کلید اول ؟ ( )helpدانشکده  ،کلید دوم ؟ گروه آموزشی کلید سوم ؟ درس مورد نظر را انتخاب
نمایید و یا در کادر چهارم ردیف شماره درس ابتدا عالمت %و سپس قسمتی از نام درس را نوشته و بر روی عالمت ؟ در کادر اول ردیف
شماره درس کلیک نمایید تا درس مورد نظر ظاهر شود آن را انتخاب نمایید .به ازای انتخاب هر کد درس در قسمت پایین صفحه بر
روی اعمال تغییرات کلیک نمایید دقت کنید که تعداد واحد مورد نظر که در مشخصات درس انتخاب میکنید با تعداد واحد در قسمت
ثبت دروس یکی باشد تا درخواست شما تایید شود.

 .4پس از ثبت دروس به سربرگ درخواست مهمانی وارد شوید و بر روی ردیف درخواست در پایین صفحه کلیک نمایید و سپس در قسمت
تایید دانشجو  ،خیر را بله بزنید و اعمال تغییرات را کلیک نمایید تا درخواست شما تایید و مورد بررسی قرار گیرد .جهت مشاهده روند
درخواست میتوانید از همین گزینه در قسمت تایید زمانی که که همه گزینه های خیر به بله تبدیل شد ،درخواست خود را پیگیری
نمایید.

