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:نحوه ثبت اعتراض به نمره به شرح زير مي باشد  

  
 درس موردنظر، مهلت اعتراض به نمره،که استاد براي  کند دانشجو در صورتي مي تواند نسبت به نمره خود اعتراض: تذکر

  .ن کرده باشدييتع
  

 ت اعتراض نسبت به نمرات دروس خودي، از وضع"اطالعات جامع دانشجو"از طريق پردازش دانشجو مي تواندابتدا  در .١
 )مطابق شکل زير.(مطلع گردد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .طريق مي تواند وارد  پردازش ثبت اعتراض گردددانشجو به دو  .۲
  .که با رنگ قرمز مشخص شده استدر پردازش اطالعات جامع دانشجو کليک بر روي نمره موردنظر _ الف 
  انتخاب مستقيم پردازش از طريق منو _  ب 

  

  
  

   

نمراتــي کــه اســتاد بــراي آنهــا مهلــت  

اعتراض اعالم کرده در اطالعـات جـامع   

دانشجو، بـه رنـگ قرمـز و زيـرخط دار     

.شوند نمايش داده مي  
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