
 راٌّوای ثثت ّسیٌِ کرد پایاى ًاهِ ّای تحػیالت تکویلی

 "درخَاست جذیذ  "را اًتخاب کردُ رٍ گسیٌِ  "ثثت سٌذ ّسیٌِ اػتثارپایاى ًاهِ ٍ رسالِ"خَاى خذهت گسیٌِ از هٌَی پیط-1

 .کلیک کٌیذ

 

کلیِ داًطجَیاى ٍ فؼالیت هتٌاظر ّر داًطجَ )پایاى ًاهِ داًطجَ( کِ تِ آى اختػاظ اػتثار غَرت  ،در ایي قسوت استاد-2

 هطاّذُ هی کٌذ  گرفتِ را تا کلیک تر رٍی دکوِ 

 

 

داًطجَ اختػاظ اػتثار ضذُ است. اگر داًطجَی هَرد ًظر استاد در  3ترای  ،ایي ًوًَِ درّواًطَر کِ هطاّذُ هیکٌیذ -3

اختػاظ اػتثار  ،آى پایاى ًاهٍِ ٌاى حاغل فرهاییذ کِ تِ داًطجَ ایي قسوت هطاّذُ ًوی ضَد تایذ از طریق هذیر گرٍُ اطوی



ایي قسوت  هجوَع ّسیٌِ کٌذ تایذ از ) اگر استاد تخَاّذ اػتثار تخػیع تِ چٌذ پایاى ًاهِ را تػَرت  غَرت گرفتِ تاضذ.

 .را یاداضت ًوایذ تا در پردازش تجویغ اػتثار از آًْا استفادُ ًوایذ(ضوارُ داًطجَیی ٍ ضوارُ فؼالیت 

 .هَرد ًظر پردازش ثثت ّسیٌِ تاز هی ضَد  تا اًتخاب داًطجَی

 

 

ضرح سٌذ ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ ٍ ضوارُ ترای کاهل تَدى اسٌاد هالی حَزُ پژٍّص ٍ فٌاٍری تْتر است در قسوت -4

داًطجَیی ثثت گردد. در قسوت پرداخت ّن اطالػات تاًکی استاد راٌّوا تکویل گردد. رٍی دکوِ اػوال تغییرات کلیک 

 کردُ تا تِ هرحلِ تؼذ ترٍیذ.

 

 رٍی گسیٌِ ّسیٌِ ٍ اػتثارات کلیک کٌیذ.-5



 

 ًسثت تِ تجویغ اػتثار پایاى ًاهِ چٌذ داًطجَ اقذام ًواییذ  "تخاب سایر اػتثاراتاً "در ایي پردازش هی تَاًیذ از قسوت -6

 .ترٍیذ 14در غیر ایٌػَرت تِ هرحلِ 

 

 

 رٍی گسیٌِ ثثت اػتثار جذیذ کلیک کٌیذ.-7



 

 

است اػتثار پایاى کِ قرار ضوارُ داًطجَیی . اًتخاب ضَد "اػتثار پایاى ًاهِ ّا ";ًَع ّسیٌٍِ  "پایاى ًاهِ";اػتثار ًَع -8

 کلیک کٌیذ. رٍی ٍ داًطجَی قثلی اضافِ ضَد را در قسوت هرتَطِ ٍارد کردُ ، تِ اػتثار پایاى ًاهِ ًاهِ آى

 

 

 

ّواًطَر کِ در ایي هثال هطاّذُ هی ضَد چٌذ ػٌَاى فؼالیت هرتَط تِ پایاى ًاهِ داًطجَ دیذُ هی ضَد. استاد تایذ -9

از فؼالیت ّا فقط تِ یکی یاداضت ًوَدُ است. )دقت ضَد کِ  2قسوت ب کٌذ کِ کذ آى را از فؼالیتی را در ایي قسوت اًتخا

 اػتثار اختػاظ دادُ هی ضَد(



 

داًطجَی اػتثار پایاى ًاهِ .) حال هی تَاى کل هثلغ اختػاظ دادُ ضذُ را تِ کٌیذهثلغ را ٍارد  ،پس از اًتخاب فؼالیت-11

 هی تاضذ( رٍی دکوِ ایجاد کلیک کٌیذ. ریالهثلغ خاظ را. تَجِ کٌیذ هثالغ تِ  کیا ی ُاٍل اضافِ کرد

 

 تِ ّویي ضکل هی تَاى ّر تؼذاد اػتثار اختػاظ دادُ تِ پایاى ًاهِ داًطجَیاى را تجویغ کرد-11

 



 .ریال را تِ داًطجَی اٍل اضافِ ضذُ است 44111111پایاى ًاهِ تا هجوَع  2در ایي هثال اػتثار -12

 

هی تَاى اػتثارات تجویغ  "هطاّذُ اػتثارات اختػاظ یافتِ "در پردازش ثثت ٍ تاییذ ّسیٌِ ّا تا کلیک تر رٍی گسیٌِ -13

 ضذُ را هطاّذُ کرد.

 هی تَاى ًسثت تِ ثثت ّسیٌِ اقذام ًوَد. "ثثت ّسیٌِ جذیذ "تا کلیک رٍی گسیٌِ -14

 

 هی ضَد.در پٌجرُ ثثت ّسیٌِ فیلذ ّای هَرد ًظر کاهل -15

 .رد ضَداریال ٍ حسةتَجِ : هثالغ تر 

 .تر رٍی دکوِ ایجاد کلیک کٌیذ 

 

 

 .ًواییذٌذات هرتَطِ را پیَست تهس،در ردیف ایجاد ضذُ در ستَى هستٌذات تا کلیک تر رٍی ارسال -16



 .کٌیذکلیِ ّسیٌِ ّا را ٍارد  16تا  14تا تکرار هراحل -17

 

 

تا فرآیٌذ تررسی ٍ تاییذ فؼالیت اًجام  کٌیذکلیک  "تاییذ ٍ ارسال  "در اًتْا تِ پیص خَاى خذهت ترگطتِ ٍ رٍی آیکَى -18

 ضَد.

 


