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راهنماي اساتید براي رسیدگي به اعتراض به نمرات اساتید:

اساتيد محترم جهت "رسيدگي به درخواست اعتراض نمرات ثبت شده توسط دانشجويان" لطفاً طبق مراحل زير اقدام نمائيد:
 - 1منوي "عمليات استاد/پرسنل" – زيرمنوي "جستجوي درخواستهاي اعتراض نمره دانشجويان"

 - 2جستج و بر اساس نيمسال موثر(نيمسالي که دانشجو براي نمرات آن ترم درخواست اعتراض ثبت کرده است) .رکوردهاي ثبت شده
اعتراض نمره توسط دانشجويان قابل مشاهده مي باشد.

 – 3پس از جستجوي دانشجو مطابق تصوير زير درخواست دانشجو به صورت ثبت شده قابل مشاهده مي باشد.

-4در صورتي که درخواست ثبت شده مورد تائيد نمي باشد سطر مربوط به اعتراض دانشجوي مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه "رد
درخواست" را بزنيد .در اين مرحله پيغام "عمليات رد درخواست با موفقيت انجام شد ".نمايش داده مي شود و وضعيت درخواست به "رد
اوليه" تغيير مي يابد(.مطابق شکل زير)
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-5با انتخاب دکمه "درج پاسخ کلي " استاد مي تواند براي دانشجو متن پاسخ اعتراض را درج نمايد.

- 6در صورتي که درخواست اعتراض مورد تاييد مي باشد بر روي گزينه "تاييد درخواست" کليک نماييد سپس پيغام "عمليات تاييد با
موفقيت انجام شد ".نمايش داده مي شود و در اين مرحله وضعيت درخواست به تاييد اوليه تغيير مي يابد.

-7با زدن دکمه تائيد درخواست لينک"اعمال نتايج درخواست" فعال مي گردد و با ورود به اين لينک مي توان نمرات را تغيير و با انتخاب
يکي از موارد مربوط به ستون "علت تجديد نظر"نمره ي موردنظر را ثبت کرد(.الزم به توضيح است مشابه بند  5در قسمت "درج پاسخ
کلي" نيز مي توان براي دانشجو پيام ثبت کرد).
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نکته ي مهم  :در اين مرحله در صورت تغيير نمره توسط استاد بايد حتما ستون مربوط به "علت تجديد نظر "با يکي از مقادير نمايش داده
شده پر شود.

پس از درج نمره و انتخاب علت تجديد نظر دکمه ي "ثبت" را انتخاب نمائيد.
-8الزم به توضيح است که پس از ثبت نمره ي تجديد نظر تغييرات براي دانشجو قابل مشاهده نمي باشد و در کارنامه ي تحصيلي دانشجو
اعمال نمي گردد و تا زماني که نمره ي تجديدنظر توسط کارشناس دايره ي امتحانات تعيين تکليف نشود و به وضعيت تاييد نهايي تغيير پيدا
نکند هيچ نمره اي در کارنامه ي دانشجو براي اين درس نمايش داده نمي شود.
-9در مرحله ي بعدي کارشن اس دايره ي امتحانات پرينت برگه ي تجديدنظر را دريافت کرده و تغيير نمرات انجام شده توسط استاد را بررسي
و در صورت تائيد تغييرنمره ،با ثبت وضعيت "تائيد" نمره ي مربوطه در کارنامه ي دانشجو درج مي گردد و توسط دانشجو قابل مشاهده مي
باشد.
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