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جهت ورود به سامانه احراز هویت مرکزی خود را وارد نمایید.

روش ارسال درخواست:
پس از ورود به سامانه با انتخاب گزینه ثبت و ارسال درخواست سامانه اداره اموزش مقطع کارشناسی
پردیس فنی را انتخاب و دکمه مرحله بعد را انتخاب نمایید.

در این صفحه اولویت و عنوان درخواست را از منوهای موجود انتخاب و در صورتیکه نوع درخواست شما
موجود نبود موارد متفرقه را انتخاب نمایید.سپس در قسمت جزییات پیام حتما نام و نام خانوادگی و
شماره دانشجویی و رشته تحصیلی و شماره تماس خود به همراه شرح کامل درخواست را
ارائه نمایید.

در صورت نیاز فایل پیوست خود را میتوانید در قسمت بار گذاری فایل(مثال اسکن کارت معافیت و
 )....درج نمایید.
در انتها با انتخاب دکمهی ارسال اطالعات در خواست شما در سامانه ثبت و یک شناسه
درخواست برای شما نمایش داده میشود .با استفاده از این شناسه میتوانید درخواست خود راپیگیری
نمایید.

روش پیگیری درخواست  (:سه روش برای پیگیری در نظر گرفته شده است)
. 1روش اول :
پس از ورود به سامانه در منوی آبی رنگ باالی صفحه در قسمت مشاهده درخواستها میتوانید لیست
کامل درخواستها را مشاهده و با انتخاب عنوان هر درخواست نیز میتوانید محتوا و پاسخ مربوط به آن را
مشاهده نمایید.
. ۲روش دوم:
پس از ورود به سامانه در قسمت جستجو شناسه درخواست خود را وارد نموده و دکمه جستجو را انتخاب
نمایید.
در نتایج جستجو با انتخاب عنوان درخواست مورد نظر ،پاسخ نمایش داده خواهد شد.
. ۳روش سوم:

همزمان با ثبت درخواست در سامانه یک نسخه از اطالعات درخواست ثبت شده برای رایانامه دانشگاه
شما ارسال خواهد شد .لذا هر پاسخی که برای درخواست شما در سامانه ثبت شود به رایانامه شما نیز
ارسال خواهد شد .بعد از بازکردن نامه مورد نظر و مطالعه پاسخ دریافتی ،اگر مجدد نیاز به پیگیری بود
میتوانید از همان رایانامه خود با استفاده از گزینه  Replyسوال خود را مطرح و دکمه  Sendرا انتخاب نمایید.

