با سالم
راهنمای ایجاد سرترم برای مواردی مثل پایان نامه تمدید پایان نامه – معرفی به استاد و موارد مشابه

برای ایجاد اکثر وضعیت های ترمی از طریق منوی مدیریت امور آموزشی دانشجو – زیر منوی مدیریت وضعیت
دانشجو(محدود) دانشجوی مورد نظر جستجو شده و انتخاب میشود
وضعیت های موجود برای ترم های مختلف دانشجو دیده میشود.
با استفاده از دکمه اضافه کلیه وضعیت های ترمی که برای دانشجو نیاز هست قابل رویت میباشد
برای ثبت انواع مرخصی –انصراف – اخراج – انتخاب تک درس مثل پایان نامه – معرفی به استاد و حالتهای مورد
نیاز دیده میشود
برای مواردی مثل پایان نامه یا معرفی به استاد به دوشکل میتوان اقدام کرد
اگر دانشجو دارای سرترم انتخاب واحد در ترم مورد نظر هست و بازه زمانی اجازه میدهد (اگر بازه نبود قابل تعریف
توسط همکاران میباشد)
از منوی مدیریت اموزشی دانشجو مدیریت انتخاب واحد دانشجو را انتخاب کرده و دانشجو جستجو شود
از لیست ترم های موجود دانشجو ترم مورد نظر انتخاب و روی  ...کلیک کنید در صفحه جدید دکمه جدید انتخاب
و در صفحه زیر میتوان حالت های مختلف را در نظر گرفت

برای مواردی مثل معرفی به استاد یا پایان نامه و تمدید آن می توان درس را انخاب کرده و از ایتم های وضعیت نمره
و آیتم های وضعیت درس میتوان موارد شبیه تک درس .پایان نامه و معرفی به استاد و موارد مشابه را ثبت کرد

در صورتی که داننشجو در ترم مورد نظر دارای وضعیت سر ترم انتخاب واحد ندارد در بخش منوی مدیریت
وضعیت دانشجو نسبت به جستجو و انتخاب دانشجو مبادرت نموده ودر صفحه مورد نظر دکمه اضافه را انتخاب و
در بخش وضعیت ،سرترم مورد نظر را انتخاب فرمائید

وضعت های ترمی برای معرفی به استاد – تک درس – تمدید پروزه و  .....در این قسمت برای دانشجو هست و قابل
انتخاب هست.
موارد مشابه پاایان نامه بصورت سرترم تک درس انتخاب شده و پس از ثبت شدن در مدیریت انتخاب مانند موارد
بااال می توان نسبت به ثبت نمره یا تمدید پایان نامه یا دروس معرفی به استاد اقدام نمود

