راهنمای فرآیند درخواست و ارزیابی آزمون جامع دانشگاه صنعتی سهند

 -1درخواست آزمون جامع توسط دانشجو

 -2استاد راهنما

 -3مدیر گروه

 -4رئیس دانشکده

 -5کارشناس دانشکده (اختیاری)

 -6رئیس دانشکده (اختیاری)

 -7مدیر تحصیالت تکمیلی
 -8کارشناس دانشکده
 -9رئیس دانشکده
 -11ناظر تحصیالت تکمیلی
 -11رئیس دانشکده
 -12مدیر تحصیالت تکمیلی
 -13اداره آموزش

توضیح مختصر مراحل درخواست و ارزیابی آزمون جامع
گام  -1دانشجو در این مرحله ضمن درخواست آزمون جامع ضروری است به نوع رساله و زمینه پژوهشی مصوب
خود اشاره نموده و مدارک زبان معتبر و همچنین گارکاه ایمنی را در صورت تجربی یا تجربی -نظریبودن رساله
بارگذاری نماید .همچنین دانشجو با هماهنگی استاد راهنما ،عناوین دروس امتحانی ،نوع روش آزمون و اسامی
ممتحنین را یادداشت خواهد کرد.
گام  -2استاد راهنما بعد از بررسی و در صورت موافقت برای بررسی و طرح در جلسه گروه ،به مدیر گروه ارسال
خواهد کرد .استاد راهنما دسترسی به ویرایش عناوین دروس امتحانی ،نوع روش آزمون و ممتحنین را دارد.
گام  -3مدیر گروه براساس جلسه شورای گروه و در صورت موافقت ،درخواست مورد نظر را به رئیس دانشکده
جهت طرح و بررسی در شورای دانشکده ارسال خواهد کرد .مدیر گروه دسترسی به ویرایش عناوین دروس
امتحانی ،نوع روش آزمون و ممتحنین را دارد و در صفحه توضیحات تغییرات را یادداشت خواهد کرد .الزم به
ذکر است که بررسی توسط مدیر گروه فقط در دانشکدههای برق ،پزشکی ،علوم پایه و شیمی تعریف شده
است .ضمناً در دانشکدههای نفت ،عمران ،پلیمر ،مکانیک ،مواد و معدن گام  3وجود نخواهد داشت و در صورت
تایید استاد راهنما ،درخواست آزمون جامع مستقیماً به رئیس دانشکده ارسال خواهد شد.
گام  -4رئیس دانشکده براساس موارد ارسالی از طرف استاد راهنما یا مدیر گروه ،درخواست دانشجو را در جلسه
شورای دانشکده مطرح و در صورت موافقت به مدیر تحصیالت تکمیلی جهت اخذ مجوز برگزاری آزمون جامع
ارسال خواهد کرد .رئیس دانشکده دسترسی به ویرایش عناوین دروس امتحانی ،نوع روش آزمون و ممتحنین را
دارد .در صورت نیاز به کنترل نهایی اسامی دروس و اسامی ممتحنین ،رئیس دانشکده می تواند درخواست
ازمون جامع را به کارشناس دانشکده ارسال کند.
گام  -5به منظور کنترل نهایی دروس و ممتحنین آزمون جامع دانشجو ،رئیس دانشکده درخواست دانشجو را
میتواند به کارشناس ارسال کند تا کارشناس دانشکده در صورت بررسی و تایید عناون دروس و ممتحنین ،به
رئیس دانشکده عودت دهد .کارشناس دانشکده دسترسی به ویرایش عناوین دروس امتحانی ،نوع روش آزمون و
ممتحنین را دارد.
گام  -6بعد از عودت درخواست ازمون جامع دانششجو از طرف کارشناس به رئیس دانشکده ،رئیس دانشکده
درخواست را به مدیر تحصیالت تکمیلی جهت اخذ مجوز ارسال خواهد کرد.

گام  -7مدیر تحصیالت تکمیلی در صورت داشتن شرایط الزم برای آزمون جامع و در صورت موافقت ،درخواست
دانشجو را به کارشناس دانشکده ارسال خواهد کرد.
گام  -8کارشناس دانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده اقدام به تعیین ناظر تحصیالت تکمیلی ،تاریخ و ساعت
آزمون کتبی و شفاهی دروس مصوب امتحان آزمون جامع دانشجو خواهد کرد.
گام  -9رئیس دانشکده با توجه به تعیین ناظر تحصیالت تکمیلی ،درخواست آزمون جامع را به ناظر تحصیالت
تکمیلی ارجاع خواهد داد .در این مرحله همزمان توسط سیستم دعوت نامه برگزاری آزمون جامع دانشجو به
ممتحنین و ناظر تحصیالت تکمیلی به صورت مجزا ارسال خواهد شد .دعوتنامه داوران داخل دانشگاه از طریق
سامانه و دعوتنامه داوران خارج دانشگاه از طریق ایمیل خواهد بود .الزم به ذکر است که در تعریف ممتحنین
خارجی ،امکان وارد کردن آدرس ایمیل ضروری است.
گام  -11ناظر تحصیالت تکمیلی از فرم ورود نمره که توسط سیستم ایجاد شده است ،پرینت خواهد گرفت.
سپس ناظر تحصیالت تکمیلی ،تصویر فرم نمره را بعد از درج نمره و امضا ممتحنین در سامانه بارگذاری کرده و
نمرات دروس را مجددا در سامانه درج خواهد کرد .الزم به ذکر است که فرم ورود نمره فقط شامل دروس
مصوب آزمون جامع و اسامی کلیه ممتحنین می باشد.
گام  -11رئیس دانشکده در صورت تایید ،فرم نمره را به مدیر تحصیالت تکمیلی ارسال خواهد کرد.
گام  -12مدیر تحصیالت تکمیلی در صورت تایید ،جهت درج در کارنامه دانشجو فرم نمره را به کارشناس
تحصیالت تکمیلی ارسال خواهد کرد.
گام  -13قبولی یا عدم قبولی در آزمون جامع دانشجو توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی بعد از وصول نمره،
ثبت خواهد شد.

راهنمای تصویری درخواست و ارزیابی آزمون جامع
 گام  -1دانشجو
 -1ابتدا دانشجو در هر نیمسال در قسمت آموزشی با انتخاب آزمون جامع دکتری مطابق شکل  1اقدام به
درخواست آزمون جامع خواهد کرد.

شکل 1

 -2در صفحه باز شده با انتخاب نیمسال و کلیک بر روی ثبت نام مطابق شکل  ،2فرم درخواست آزمون جامع را
تکمیل خواهد کرد .ضروری است که همه تذکرات مهم در خصوص شرایط اولیه آزمون جامع و مفاد مورد نیاز
در خصوص تکمیل فرم درخواست آزمون جامع توسط دانشجویان محترم مطالعه گردد.

شکل 2

 -3سپس ضروری است اطالعات مورد نیاز توسط دانشجو جهت بررسی استاد راهنما تکمیل گردد .این اطالعات
شامل تعیین نوع رساله دکتری ،درج زمینه پژوهشی مصوب ،بارگذاری مدرک زبان معتبر ،بارگذاری مدرک
گواهی شرکت در کارگاه ایمنی در صورت تجربی یا تجربی -نظری بودن رساله ،تعریف عناوین و اسامی
ممتحنین میباشد (شکل  3را نگاه کنید) .در نهایت بعد از وارد کردن اطالعات فوق ،گزینه ارسال به استاد
راهنما بایستی انتخاب گردد تا درخواست آزمون جامع به مرحله استاد محترم راهنما جهت بررسی ارسال شود.
تذکر مهم :اگر چنانچه در شکل  ،3اسم استاد راهنمای دانشجویی مشخص نشده باشد ،قبل از تکمیل اطالعات
فوق الذکر با کارشناس دانشکده مربوطه در خصوص انتساب استاد راهنما در سامانه ارتباط برقرار نمایید.

شکل 3

مطابق شکل  ،3عنوان مرحله و نام و نام خانوادگی کاربر مرحله در فرآیند آزمون جامع قابل پیگیری است .در
حال حاضر ،در مرحله تکمیل توسط دانشجو میباشد .در این بخش دانشجویان محترم ضروری است نوع پایان
نامه را با هماهنگی استاد راهنما تعیین کرده و زمینه پژوهشی مصوب را درج نمایند .بارگذاری مدرک زبان
معتبر و همچنین گواهی شرکت در کارگاه ایمنی در صورت انتخاب تجربی یا تجربی -نظری بودن رساله ضروری
است .الزم به ذکر است که در صورت نداشتن مدارک زبان و گواهی شرکت در کارگاه ایمنی با کارشناس مربوطه
در اداره تحصیالت تکمیلی ارتباط برقرار نمایید .جهت اطالع ،فایلهای مورد پذیرش شامل ،.*JPEG ،.*JPG
 .*PNGو  .*PDFبا حداکثر حجم  211کیلوبایت میباشد.

برای تعریف دروس آزمون جامع و درج اسامی ممتحنین و نوع آزمون ،با کلیک کردن بر روی عالمت

در

قسمت دروس آزمون شکل  ،3صفحهای مطابق شکل  4باز خواهد شد .الزم به ذکر است که به تعداد دروس
آزمون جامع ضروری است این کار تکرار گردد.
نکته مهم :ذکر عناوین و اسامی ممتحنین و نوع آزمون در تعریف دروس آزمون جامع ضروری است .چنانچه
دروس و اسامی ممتحنین و همچنین نوع آزمون هر درس برای استاد محترم راهنما نیز نامشخص باشد ،ضروری
است به صورت اختیاری تعریف گردد تا در مراحل بعدی توسط مدیران گروه یا روسای دانشکده اصالح گردد.

شکل 4

مطابق شکل  ،4عنوان درس را درج نموده و نوع آزمون را انتخاب نمایید و بعد از درج اسامی ممتحنین ،عبارت
ذخیره را انتخاب نمایید .برای درج اسامی ممتحنین در شکل  ،4بر روی عبارت انتخاب کلیک نموده تا شکل 5
ظاهر گردد .در شکل  ،5درج اسامی ممتحنین داخل و خارج دانشگاه امکانپذیر میباشد .برای درج اسامی
ممتحنین داخل دانشگاه ،با وارد کردن نام خانوادگی ممتحن داخل دانشگاه و کلیک بر روی عبارت جستجو،
مشخصات ممتحن در قسمت پایین ظاهر خواهد شد .در نهایت ،با کلیک بر روی مشخصات استاد ممتحن ،اسم
ممتحن در شکل  4اضافه خواهد شد .برای درج اسامی ممتحنین خارج دانشگاه ،نیاز است بر روی عبارت ایجاد
کاربر خارج دانشگاه در شکل  5کلیک نمایید .در صفحه باز شده مطابق شکل  ،6ضروری است موارد نام ،نام
خانوادگی ،جنسیت ،سازمان /مدرک و پست الکترونیکی صحیح را درج نموده و عبارت تایید را انتخاب نمایید تا
در لیست ممتحنین در شکل  4اضافه گردد .با توجه به اینکه برای هر عنوان درس ،ممکن است بیش از یک نفر
ممتحن تعریف گردد ،نیاز است فرآیند انتخاب ممتحن مطابق توضیحات فوق تکرار گردد.

شکل 5

شکل 6

 گام  -2استاد راهنما
 -1اساتید محترم راهنما با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به کلیه

درخواست های آزمون جامع ارسالی دانشجویان خود جهت بررسی و ارسال به مراحل بعد دسترسی خواهند
داشت .با کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل 2
امکان دسترسی وجود دارد.

شکل 1
 -2در شکل  ،2امکان اصالح و تغییر دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین و نوع آزمون وجود دارد .در صورت
تایید درخواست آزمون جامع دانشجو ،ضروری است بر روی گزینه "ارسال به مدیر گروه" کلیک نمایید .چنانچه
نیاز به برگرداندن درخواست به دانشجو جهت انجام اصالحات را دارید بر روی گزینه "مرجوع به دانشجو" کلیک
نمایید .به منظور انجام اصالحات برای تعریف دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین ،راهنمای مربوط به گام
یک فرایند حاضر را مالحظه بفرمایید.
نکته مهم :ذکر عناوین و اسامی ممتحنین و نوع آزمون در تعریف دروس آزمون جامع ضروری است .چنانچه
دروس و اسامی ممتحنین و همچنین نوع آزمون هر درس برای استاد محترم راهنما نیز نامشخص باشد ،ضروری
است به صورت اختیاری تعریف گردد تا در مراحل بعدی توسط مدیران گروه یا روسای دانشکده اصالح گردد.

شکل 2

 گام  -3مدیر گروه
 -1مدیران محترم گروه ها با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به کلیه

درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف اساتید راهنما جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با کلیک بر
روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان دسترسی وجود
دارد.

شکل 1
 -2در شکل  ،2امکان اصالح و تغییر دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین و نوع آزمون براساس جلسه شورای
گروه وجود دارد .در صورت تایید درخواست آزمون جامع دانشجو ،ضروری است بر روی گزینه "ارسال به رئیس
دانشکده" کلیک نمایید تا درخواست دانشجو جهت بررسی به رئیس دانشکده ارجاع شود .امکان درج توضیحات
مدیرگروه براساس جلسه شورای گروه در قسمت مربوطه مطابق شکل  2وجود دارد .چنانچه نیاز به برگرداندن
درخواست به استاد راهنما جهت انجام اصالحات را دارید بر روی گزینه "مرجوع به استاد راهنما" کلیک نمایید.
به منظور انجام اصالحات برای تعریف دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین ،راهنمای مربوط به گام یک فرایند
حاضر را مالحظه بفرمایید.

شکل 2

 گام  -4رئیس دانشکده
 -1روسای محترم دانشکده ها با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به

کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف اساتید راهنما جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1
 -2در شکل  ،2امکان اصالح و تغییر دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین و نوع آزمون براساس جلسه شورای
دانشکده وجود دارد .روسای محترم دانشکدهها میتوانند در صورت تایید درخواست آزمون جامع دانشجو و با
انتخاب گزینه "عدم نیاز به بررسی کارشناس و ارسال مستقیم به مدیر تحصیالت تکمیلی" درخواست دانشجو را
با انتخاب گزینه "ارسال کارشناس /مدیر تحصیالت تکمیلی" مستقیماً به مدیر تحصیالت تکمیلی ارسال نمایند.
الزم به ذکر است که در صورت عدم انتخاب گزینه "عدم نیاز به بررسی کارشناس و ارسال مستقیم به مدیر
تحصیالت تکمیلی" ،درخواست دانشجو به کارشناس دانشکده جهت بررسی دروس و ممتحنین آزمون جامع و
همچنین نوع روش امتحانی هر یک از دروس با انتخاب گزینه " ارسال کارشناس /مدیر تحصیالت تکمیلی "
ارجاع داده خواهد شد .بعد از بررسی و تایید کارشناس دانشکده ،درخواست دانشجو مجدداً به رئیس دانشکده
ارسال خواهد شد .چنانچه نیاز به برگرداندن درخواست به مدیر گروه جهت طرح مجدد در شورای گروه را دارید
بر روی گزینه "مرجوع به مدیر گروه" کلیک نمایید .به منظور انجام اصالحات برای تعریف دروس آزمون جامع و
اسامی ممتحنین ،راهنمای مربوط به گام یک فرایند حاضر را مالحظه بفرمایید.

شکل 2

 گام  -5کارشناس دانشکده (اختیاری)
 -1در صورت ارسال درخواست آزمون جامع دانشجو از طرف رئیس دانشکده به کارشناسان دانشکده ،ضروری
است اصالحات و تغییرات الزم در درخواست آزمون جامع دانشجو اعم از دروس امتحانی ،ممتحنین و نوع آزمون
براساس جلسه شورای دانشکده و با هماهنگی ریاست محترم دانشکده انجام پذیرد و در نهایت با انتخاب گزینه
"ارسال به رئیس دانشکده" درخواست آزمون جامع دانشجو به رئیس دانشکده بازگردانده شود .بدین منظور
کارشناسان محترم دانشکدهها با مراجعه به ارجاعات آزمون جامع در بخش اطالعات کاربری مطابق شکل  ،1به
کلیه درخواستهای آزمون جامع ارسالی از طرف رئیس دانشکده دسترسی خواهند داشت (شکل  2را نگاه
کنید) .مطابق شکل  ،2با کلیک بر روی اسم دانشجو ،درخواست آزمون جامع دانشجو مطابق شکل  3قابل
مشاهده خواهد بود.

شکل 1

شکل 2

 -2در شکل  ،3امکان اصالح و تغییر دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین و نوع آزمون براساس جلسه شورای
دانشکده وجود دارد .در صورت نیاز به اضافه یا حذف کردن دروس امتحانی و یا تغییر روش آزمون و همچنین
اضافه یا تغییر ممتحنین هر درس آزمون جامع کارشناسان دانشکده ها میتوانند اقدام نمایند .بعد از بررسی و
تایید کارشناس دانشکده ،درخواست دانشجو به انتخاب گزینه "ارسال به رئیس دانشکده" به رئیس دانشکده
ارسال خواهد شد.

شکل 3

برای تعریف دروس آزمون جامع و درج اسامی ممتحنین و نوع آزمون ،با کلیک کردن بر روی عالمت

در

قسمت دروس آزمون شکل  ،3صفحهای مطابق شکل  4باز خواهد شد .الزم به ذکر است که به تعداد دروس
آزمون جامع ضروری است این کار تکرار گردد.

شکل 4

مطابق شکل  ،4عنوان درس را درج نموده و نوع آزمون را انتخاب نمایید و بعد از درج اسامی ممتحنین ،عبارت
ذخیره را انتخاب نمایید .برای درج اسامی ممتحنین در شکل  ،4بر روی عبارت انتخاب کلیک نموده تا شکل 5
ظاهر گردد .در شکل  ،5درج اسامی ممتحنین داخل و خارج دانشگاه امکانپذیر میباشد .برای درج اسامی
ممتحنین داخل دانشگاه ،با وارد کردن نام خانوادگی ممتحن داخل دانشگاه و کلیک بر روی عبارت جستجو،
مشخصات ممتحن در قسمت پایین ظاهر خواهد شد .با کلیک بر روی مشخصات استاد ممتحن ،اسم ممتحن در
شکل  4اضافه خواهد شد .برای درج اسامی ممتحنین خارج دانشگاه ،نیاز است بر روی عبارت ایجاد کاربر خارج
دانشگاه در شکل  5کلیک نمایید .در صفحه باز شده مطابق شکل  ،6ضروری است موارد نام ،نام خانوادگی،
جنسیت ،سازمان /مدرک و پست الکترونیکی صحیح را درج نموده و عبارت تایید را انتخاب نمایید تا در لیست
ممتحنین در شکل  4اضافه گردد .با توجه به اینکه برای هر عنوان درس ،ممکن است بیش از یک نفر ممتحن
تعریف گردد ،نیاز است فرآیند انتخاب ممتحن مطابق توضیحات فوق تکرار گردد.

شکل 5

شکل 6

 گام  -6رئیس دانشکده
 -1روسای محترم دانشکده ها با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به

کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف کارشناس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1
در شکل  ،2امکان اصالح و تغییر دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین و نوع آزمون براساس جلسه شورای
دانشکده وجود دارد .روسای محترم دانشکدهها میتوانند در صورت تایید درخواست آزمون جامع دانشجو،
درخواست دانشجو را با انتخاب گزینه "ارسال به مدیر تحصیالت تکمیلی" به مدیر تحصیالت تکمیلی ارسال
نمایند .به منظور انجام اصالحات برای تعریف دروس آزمون جامع و اسامی ممتحنین ،راهنمای مربوط به گام
یک فرایند حاضر را مالحظه بفرمایید.

شکل 2

 گام  -7مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -1مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل ،1

به کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف رئیس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1
 -2مطابق شکل  ،2مدیر تحصیالت تکمیلی در صورت موافقت با درخواست آزمون جامع دانشجو براساس آیین
نامه و شیوه نامههای دکتری ،گزینه "ارسال به کارشناس" را انتخاب خواهد کرد .در صورت مخالفت با
درخواست دانشجو ضروری است گزینه "رد درخواست" انتخاب گردد .به منظور ارتباط با رئیس دانشکده،
ضروری است گزینه "مرجوع به رئیس دانشکده" انتخاب گردد.

شکل 2

 گام  -8کارشناس دانشکده
 -1در این مرحله امکان اضافه کردن ،تاریخ و ساعت آزمون کتبی و شفاهی هر یک از دروس امتحانی و
همچنین تعریف ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه با هماهنگی رئیس محترم دانشکده وجود دارد .بدین منظور
کارشناسان محترم دانشکدهها با مراجعه به ارجاعات آزمون جامع در بخش اطالعات کاربری مطابق شکل  ،1به
کلیه درخواستهای آزمون جامع ارسالی از طرف مدر تحصیالت تکمیلی دسترسی خواهند داشت (شکل  2را
نگاه کنید) .مطابق شکل  ،2با کلیک بر روی اسم دانشجو ،درخواست آزمون جامع دانشجو مطابق شکل  3قابل
مشاهده خواهد بود.
تذکر مهم :امکان اصالح دروس امتحانی ،ممتحنین و همچنین نوع روش آزمون از مرحله بعد از تایید مدیر
تحصیالت تکمیلی وجود ندارد.

شکل 1

شکل 2

 -2در شکل  ،3با هماهنگی ریاست محترم دانشکده ،ضروری است تاریخ و ساعت آزمون کتبی و شفاهی هر یک
از دروس امتحانی و همچنین ناظر تحصیالت تکمیلی تعریف گردد .برای تعریف تاریخ و ساعت ،بر روی هر یک
از دروس امتحانی کلیک نمایید تا امکان درج تاریخ و ساعت در صفحه ای جداگانه صورت پذیرد .الزم به ذکر
است که درج دقیق تاریخ و ساعت آزمون کتبی و شفاهی جهت اطالع ممتحنین و ناظر تحصیالت تکمیلی
ضروری است .همچنین برای تعریف ناظر تحصیالت تکمیلی مطابق شکل  3بر روی گزینه "انتخاب" در مقابل
ناظر تحصیالت تکمیلی کلیک نمایید تا شکل  4ظاهر گردد .برای درج ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،با وارد
کردن نام خانوادگی و کلیک بر روی عبارت جستجو ،مشخصات ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه در قسمت پایین
ظاهر خواهد شد .با کلیک بر روی مشخصات اسم ناظر ،اسم ناظر تحصیالت تکمیلی در شکل  3اضافه خواهد
شد .در نهایت با انتخاب گزینه "ارسال به رئیس دانشکده" ،درخواست آزمون جامع دانشجو به رئیس دانشکده
ارسال خواهد شد .در این گام ،کارشناسان محترم دانشکده ها از انتخاب گزینه "مرجوع به مدیر تحصیالت
تکمیلی" و "رد درخواست" خودداری فرمایید.

شکل 3

شکل 4

 گام  -9رئیس دانشکده
 -1روسای محترم دانشکده ها با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به

کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف کارشناس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1
مطابق شکل  ،2با توجه به تعریف تاریخ و ساعت هر یک از دروس آزمون جامع و همچنین تعیین ناظر
تحصیالت تکمیلی ،در صورت تایید و انتخاب گزینه "ارسال به ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه" درخواست
آزمون جامع دانشجو به ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت برگزاری آزمون ارسال خواهد شد و همچنین
دعوت نامه برگزاری جلسه آزمون به کلیه ممتحنین و همچنین ناظر تحصیالت تکمیلی به طور خودکار از طریق
سیستم ارسال میگردد.

شکل 2

 گام  -11ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -1ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل

 ،1به کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف کارشناس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند
داشت .با کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل 2
امکان دسترسی وجود دارد.

شکل 1
مطابق شکل  ،2ناظر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ابتدا با کلیک بر روی "دریافت فرم ورود نمره" از فرم نمره
آزمون جامع دانشجو پرینت گرفته و براساس آزمون کتبی یا شفاهی یا کتبی -شفاهی ،نمره نهایی هر یک از
دروس را در فرم نمره درج و به امضای همه ممتحنین خواهند رساند .سپس تصویر فرم نمره را در قسمت
"بارگذاری فرم ورود نمره" ،بارگذاری نمایید .همچنین ضروری است نمره هر یک از دروس را در سامانه با کلیک
بر روی عبارت "ثبت نمره" درج نمایند .در نهایت بر روی عبارت "ارسال به رئیس دانشکده" کلیک نمایید تا
نمره دانشجو جهت بررسی به رئیس دانشکده ارسال گردد.

شکل 2

 گام  -11رئیس دانشکده
 -1روسای محترم دانشکدهها  ،با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به

کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف کارشناس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1
مطابق شکل  ،2نمرات هر یک از دروس و همچنین فرم نمره آزمون جامع دانشجو جهت بررسی قابل مشاهده
است .در صورت تایید و انتخاب گزینه "ارسال به مدیر تحصیالت تکمیلی" ،نمره آزمون جامع دانشجو به مدیر
تحصیالت تکمیلی ارسال می گردد .الزم به توجه است که بایستی نمرات درج شده هر یک از دروس آزمون
جامع با نمرات فرم نمره یکسان باشد.

شکل 2

 گام  -12مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 -1مدیر تحصیالت تکمیلی ،با کلیک بر روی عالمت

امور ارزیابی جامع در صفحه اول مطابق شکل  ،1به

کلیه درخواست های آزمون جامع ارسالی از طرف کارشناس دانشکده جهت بررسی دسترسی خواهند داشت .با
کلیک بر روی اسم هر دانشجو به صفحه درخواست آزمون جامع دانشجوی مذکور مطابق شکل  2امکان
دسترسی وجود دارد.

شکل 1

مطابق شکل  ،2نمرات هر یک از دروس و همچنین فرم نمره آزمون جامع دانشجو جهت بررسی قابل مشاهده
است .در صورت تایید و انتخاب گزینه "ارسال به کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه" ،نمره آزمون جامع
دانشجو به کارشناس تحصیالت تکمیلی ارسال میگردد .الزم به توجه است که بایستی نمرات درج شده هر یک
از دروس آزمون جامع با نمرات فرم نمره یکسان باشد.

شکل 2

 گام  -13اداره آموزش
 -1کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه ضمن بررسی نمرات درج شده در سامانه با فرم نمره بارگذاری شده ،با
تایید بررسی نمره ،قبولی یا ردی آزمون جامع دانشجو در کارنامه دانشجو قابل رویت خواهد بود .بدین منظور
ضروری است کارشناس محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه با مراجعه به ارجاعات آزمون جامع در بخش اطالعات
کاربری مطابق شکل  ،1به کلیه درخواستهای آزمون جامع ارسالی از طرف مدیر تحصیالت تکمیلی دسترسی
خواهند داشت (شکل  2را نگاه کنید) .مطابق شکل  2با کلیک بر روی اسم دانشجو ،درخواست آزمون جامع
دانشجو به همراه نمرات قابل مشاهده خواهد بود

شکل 1

شکل 2

