
 راهنمای ثبت نمرات توسط اساتید در سامانه آموزشی و پژوهشی گلستان
 

 در ابتدا از مسیر زیر وارد پردازش مربوطه شوید:
 

 
 

 
 

  ستون ثبت نمره پنجره ذیل باز می شود:  انتخاب   با کلیک برروی گزینه .1
  

 
 

 

 

 انجام می شود.  رروی گزینه ی بنمرات با کلیک ثبت در نهایت 

 

در سطر مهلت تجدید نظر حداکثر تاریخ و ساعت  مهلت 

 اعتراض به نمره را برای دانشجو مشخص نمائید.

.اعتراض به نمره توسط  دانشجویان درس  مشاهده می شودتوضیحات این قسمت در صفحه   

در این ستون مطابق شکل درصورت داشتن اعتراض به نمره   

درج می شود که با کلیک برروی آن   "عدم رسیدگی "عبارت 

می شود.  باز )مطابق شکل زیر(  پنجره رسیدگی به اعتراض  

با کلیک برروی 

شماره دانشجویی 

 اطالعات تحصیلی

 به همرا تصویر

دانشجو را 

 مشاهده نمائید.
 

1 2 3 

نمرات می باشد.ثبت تاریخ ذکر شده حداکثر مهلت جهت   

می باشد. قفل نمرات تاریخ ذکر شده حداکثر مهلت جهت   



 
 

قفل نمره همه  "ستون تایید نمره کلیک نمائید در پنجره باز شده با کلیک برروی    انتخابگزینه    در ادامه جهت تایید نمره برروی .2

  نمائید.نمرات دانشجویان تایید  "دانشجویان

 

 
 

وضعیت  نتیجه درخواست را در این قسمت ثبت نمائید ، با بررسی درخواست دانشجو

.قرار دهیدبررسی شده بررسی را برروی   

با کلیک برروی دانشجو قبلی و دانشجو 

بعدی درخواست های قبلی و بعدی 

 دانشجویان را مشاهده  نمائید.

با کلیک  در نهایت نتیجه بررسی    

ثبت    اعمال تغییراترروی گزینه ی ب

 می شود.
 



 

 نمایش داده می شود:ارسال نمره پنجره  درخواست تمدید مهلت  ، حداکثرمهلتبا کلیک برروی تاریخ مندرج در ستون  .3

 

 
 

 
 
 

  

 تذکرات :
 امکان پذیر است .ساعت بعد از ثبت نمرات  48تنها  )قفل استاد(تایید نمره دانشجویان 

   تایید نمرات )قفل استاد( تحت هیچ شرایطی نمرات قابل تغییر نمی  در صورتبعد از ثبت نمرات می بایست نمرات تایید شود در ضمن

 باشد.

حداکثر تاریخ و ساعت درخواست تمدید در این قسمت 

نمائید.مهلت جهت اعالم  نمره و توضیحات الزم را وارد   

این قسمت قابل مشاهده می باشد. از  نتیجه درخواست در صورت موافقت یا مخالفت توسط آموزش کل  


