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   نحوه درخواست آزمون جامع در پیشخوان خدمت آموزش

درخواست و سپس لینک  درخواست آزمون جامع، گزینه پیشخوان خدمتدانشجو در بخش 

  . مانند تصویر ذیل: دررا کلیک خواھد ک جدید

  

را خواھد    .... و  دانشجو  رشته  با  متناسب  تعریف شده،  انتخاب موضوعات  امکان  پردازش  این  در 

شود و موضوعی تعریف نشده باشد، دانشجو ، کلیک  ١داشت. اگر بروی عالمت سئوال گزینه موضوع آزمون  

  با یک ھمچین پنجره ایی مواجھه خواھد شد که به معنای عدم تعریف موضوعات آزمون جامع است. 

  

موضوعات را چه کسی و در کدام پردازش میتواند تعریف نماید. مدیرگروه، کارشناس گروه امکان دسترسی 

  را خواھند داشت:  -٢٨٨١٠شماره  پردازش-به پردازش تعریف موضوعات آزمون جامع
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که شامل کد دانشکده، گروه آموزشی و رشته تحصیلی در این پردازش با مشخص نمودن، نظام آموزشی  

"، گروه  ٢٢دانشجویان ھست، میتوان موضوعات را ثبت نمود. بعنوان نمونه کد دانشکده "کشاورزی" با کد "

" انتخاب می  ٢٤آب گرایش ھواشناسی کشاورزی" با کد " "  و رشته "علوم و مھندسی ٢٤"آبیاری" با کد " 

  دھد: شود. تصویر ذیل وضعیت را تا اینجا نمایش می شود و در ادامه بروی کلید جستجو، کلیک می
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 شود تا موضوعات تعریف شود. " کلیک میثبت موضوع جدیدبروی لینک " 

 

 شود.انتخاب شده توسط خود سیستم ثبت میزشی آموبا توجه به نظام  وع:موض  کد 
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 :نمائیدایی ثبت به گونه شرح موضوع  ً براحتی بتوانید مجموعه دروس را براین اساس پیدا  که بعدا

  .کنید

 :شود.شامل درس یا دروس آزمون جامع است که دانشجو از این طریق سنجیده می دروس  

  که ھمان نظام آموزشی دانشجو است که درس دانشکده، گروه آموزشی و رشته تحصیلی :

خورد ھر بخش از این نظام که مشخص نشود به عنوان "مجازی" در نظر با نظام آموزشی پیوند می

دھد. بعنوان نمونه اگر رشته  ایی که مجازی شده را پوشش میشود و کل آن مجموعهگرفته می

تحصیلی مشخص نشود، یعنی کل دانشجویان دکتری در گروه آموزشی آبیاری با ھر عنوان رشته  

تواند درس را انتخاب د. بعدا دانشجو بر ھمین اساس میایی که ھستند مشمول این درس شون

  باشد. نماید. بنابراین توجه به نظام آموزشی، بسیار پراھمیت می

مجموعه، موضوع آزمون جامع، درس ثبت فرمائید. تا اینجای کار فقط موضوعات آزمون  چھار  توانید تا  ما میش

  کنیم. جامع تعریف شده و کار را دنبال می

آن   که  عوموضطبق  نمونه  اتی  آموزشی  هشدتعریف  بعنوان  نظام  در  دانشجو  این  (دانشکده   ٢٢٢۴٢۴، 

 عاتوتواند این موضکشاورزی، گروه آبیاری، رشته تحصیلی:علوم و مھندسی آب گرایش ھواشناسی) می

  را انتخاب نماید. آزمون جامع

یف تواند انتخاب کند پس خطایی در تعربدانشجو موضوعات بیشتری غیر از آنچه تعریف شده،    چنانچه  تذکر:

ً   موضوعات وجود دارد که نظام آموزشی بدرستی به نظام تحصیلی دانشجو و دروس پیوند نخورده، مجددا

  را اصالح نمائید.  موضوعاتو  شتهبرگ
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  ، مانند تصویر ذیل:توانند انتخاب شوندموضوعات به ترتیب می
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ررسی بکلیک بروی کلید "   بابنابراین  دانشجو قرار نیست جزئیات بیشتری غیر از این موارد را انتخاب نماید.  

و  تغییرات احتمالی  خطاھای  بروی  "  " کلیک  می  ،" ایجادکلید  ایجاد  به درخواست  ردیف  یک  و  شود 

  گردد: درخواستھای دانشجو اضافه می

  

)، برای درخواست آزمون جامع  ثبت شدهاطالعات  اصالح  (  آیکونھایی که در ادامه ھست جھت "ویرایش" 

 .معتبر می باشد " تصویر کارنامه زبان بارگذاری" "حذف درخواست"،  

 

  توضیحات بارگذاری کارنامه زبان: 

است به   250KBو به اندازه   JPGکه به فرمت ، مسیر فایل کارنامه زبان ارسالبا کلیک بروی لینک 

  شود:سیستم معرفی می
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" تصویری مانند ذیل باز شده که مسر فایل کارنامه در سیستم به آن  انتخاب فایلبا کلیک بروی لینک " 

  شودمعرفی می

  

تایید و ارسال دانشجو تنھا کاری که باید انجام دھد، ارسال درخواست ھست. که با کلیک بروی آیکون " 

  "، برای درخواست خود نیز توضیحاتی تایپ نماید. با توضیح
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 مرحله بعد کارشناس آموزشی دانشجو مسئول بررسی درخواست و کنترل آن ھست.

  اس ل کارشنـبررسی درخواست آزمون جامع در کارتاب

  توضیحات مرتبط به این قسمت از فلوچارت و وظایف کارشناس در این قسمت 

  

  نمایی از کارتابل کارشناس:   
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  : "آیکون "ورود اطالعات مربوط به مدارک زبان

-پذیرفته میمدارک زبان  چھار عنوان  تحصیالت تکمیلی دانشگاه،  نامه  طبق آخرین اطالعات و آیین 

ک و مستندات دانشجو، توسط کارشناس  اند که با توجه به مدارشود که ھر چھار مورد در سامانه تعریف شده

 و مستنداتی که بارگذاری شده،  داستعالمھایی که صورت می گیرتوجه به  با  ستیبایکه    تخاب استقابل ان

ثبت و کنترل شوند. این پردازش در  ،  مدارک زبان دانشجو-٢٣٩٠٠پردازش در    صحت ورود این اطالعات،

باشد. قبل از کلیک، شماره دانشجویی دانشجو یشخوان برای  کارشناس در دسترس میھمین مرحله از پ

  را کپی نموده و در پردازش بچسبانید. 

" کلیک نموده و براساس مستندات، اطالعات درخواست شده طبق مستندات  ایجاددر پردازش بروی کلید " 

  شود.تکمیل و بروی کلید ایجاد کلیک می

  

  قبلی: سایر اطالعات تحصیلی مقطع    آیکون تکمیل و تصحیح

در پردازش امکان تصحیح مقاطع تحصیلی قبلی دانشجو طبق مستندات و پرونده تحصیلی دانشجو 

لینک ایجاد   پردازشامکان اصالح دارد.(قبل از ورود به پردازش، شماره دانشجویی، کپی شود) در انتھای  

لی قبلی دانشجو است که با کلیک بروی ھر ، که حاوی اطالعات و مشخصات مقطع تحصیسایر تحصیالت

  توان آنرا اصالح نمودردیف اطالعات، می
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    آیکون ویرایش درخواست آزمون جامع:

ت آزمون جامع برای دانشجو رفته که امکان اصالح اطالعات وارد  سبا کلیک بروی این آیکون، به پردازش درخوا

  : شده وجود دارد
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  پردازش کلیک نمائید، اطالعات و جزئیات بیشتر قابل نمایش است. بروی ھر بخش از آیکون "+" در 

، نمایش مستندات بارگذاری شده، تصویر کارنامه زبان بارگذاری شده ١٠٠کارنامه تحصیلی دانشجو" گزارش  

دھد. حتی این امکان به کارشناس داده شده چنانچه تصویر بارگذاری شده توسط دانشجو را نمایش می 

ٌ   مناسب نیست، به ، امکان ویرایش تصویر کارنامه زبان بارگذاری شده در انجام فرآیند  ت باالمنظور تسریع و دق

 را داشته باشد. 
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بر بررسی امکان اصالح  در مرحله بعد، نوبت تایید و بررسی درخواست توسط استاد راھنماست، که عالوه

بارگذاری شده، زبان  کارنامه  رویت  دارد.  را  آزمون جامع  درخواست  در  ثبت شده  بررسی مقطع   اطالعات 

، آنھا را رویت و  یشخوان خدمت در دسترس قرار گرفتهپاتی که در  شدر قالب گزار  تحصیلی قبلی دانشجو  

  کنترل نماید. 

  

  

مرحله بعد، مدیرگروه میتواند طبق آیتمھا و پردازشھایی که در این قسمت پیشخوان برای آن در نظر گرفته 

بایستی شود. مدیرگروه  شده، اعمال نظر نماید. ھر چند معدل تحصیلی دانشجو در پیشخوان، چک می

را تایید و ارسال  وضعیت تحصیلی دانشجو را منطبق بر برنامه درسی، کنترل نموده و سپس درخواست 

ان داخلی و خارجی، براحتی در پردازش آزمون  رونماید. مشخص نمودن تاریخ و محل برگزاری آزمون، تعیین دا

 جامع و توسط مدیرگروه قابل انجام است.
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تک  بعدی، معاون تحصیالت  تغییر  مرحله  و  ، کنترل  بررسی  امکان  راھنما،  میلی ھمانند مدیرگروه و استاد 

مشخصات آزمون جامع دانشجو را خواھد داشت و بھمین منوال، معاون تحصیالت تکمیلی دانشگاه، امکان  

نماید. بررسی، کنترل و تایید اطالعات و صدور برگزاری آزمون جامع را طبق مستندات و درخواست صادر می

وسط کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده بعد از برگزاری آزمون جامع در سامانه بارگذاری می شود.  نمره ت

ھمانند تصویر کارنامه زبان ھمچین پردازشی دارد. که فرم نمره تایید شده، بارگذاری میشود. این نمره به  

 تایید تحصیالت تکمیلی رسیده و توسط مدیرسیستم دانشکده ثبت می گردد. 

 

ل آزمون جامع" ینک  دو  تکمیلی  "و    " صورتجلسه  آزمون جامع توسط تحصیالت  اولیه  نمره  اعالم 

  بارگذاری می نماید.  ،، فایلھایی است که کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده" دانشکده

، فایلی است  " اعالم نمره آزمون جامع نھایی توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه" لینک سوم یعنی  

و مدیران    یت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جھت ثبت نمره دانشجو بارگذاری می شودکه پس از تایید مدیر

ً با کنترل این فایل، اقدام به ثبت نمره می  نمایند. سیستم صرفا

  نکاتی که بایستی مدنظر داشت:

   برای دروس آزمون جامع از آنجائیکه دروس خاص ھستند نیاز به ثبت ھیچگونه فعالیتی نیست و

فعالیت توسط خود سیستم و براساس اطالعات مندرج در پردازش درخواست آزمون جامع، ثبت  ثبت  

  خواھد شد. پس صحت اطالعات وارد شده در این پردازش بسیار مھم است.
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  نمره را  مدیران سیستم فقط با تایید تحصیالت تکمیلی دانشگاه، امکان ثبت    ً خواھند داشت و موکدا

ً براساس مستندات بارگذاری و تاییدشده اقدام  اری فرماداز پذیرش فرمھای دستی خود  یند و صرفا

 به ثبت نمره نمایند. 


