
ه  بعد از ورود به منوی پیشخوان بر روی گزین
. درخواست های آموزشی کلیک نمایید 



.بر روی درخواست جدید کلیک کنید 



مورد نیمسالو مقطع تحصیلی بسته به 
تقاضا نوع درخواست را از جدول 

. روبرو انتخاب فرمایید 

1

2

3

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و نیمسال  5مقطع کارشناسی ، نیمسال 10و 9تمدید سنوات نیمسال های -1

.درخواست شود 1مقطع دکتری از مسیر 9

. درخواست شود 2نیمسال مقطع دکتری از مسیر 10مقطع کارشناسی ارشد و 6سنوات نیمسال تمدید-2

الزم به ذکر . درخواست شود 3های تمدید سنوات که جزء دو گزینه باال نمی باشد از مسیر درخواستسایر-3

.درخواست در کمیسیون موارد خاص بررسی خواهد شد 3است در صورت انتخاب میسر 



بعد از انتخاب نوع 
درخواست بر روی ؟ 
کلیک نموده و ترم 

مورد درخواست خود را 
از جدول روبرو انتخاب 

. نمایید



دالیل درخواست خود را در 
کادر نشان داده شده درج 

مه فرمایید سپس بر روی دک
. کلیک نمایید ایجاد



در صورت عدم مشکل در ایجاد درخواست پیام باال نمایش 
.کلیک نمایید بازگشتداده خواهد شد سپس بر روی دکمه 



.در صورت داشتن مستندات از طریق آیکن نشان داده شده مستندات خود را ارسال فرمایید -1

.از طریق آیکن نشان داده شده درخواست خود را حذف کنید درخواستازانصرافصورتدر-2

.در صورت ویرایش از این آیکن استفاده شود -3



در صورتی که درخواست شما الزم است در کمیسیون موارد  

از طریق آیکن نمایش داده ( 3صفحه 3مسیر ) خاص بررسی شود 

الزم به . هزارتومان اقدام نمایید 25شده نسبت به پرداخت مبلغ 

نیاز به پرداخت هزینه  2و 1ذکر است در صورت انتخاب مسیر 

. نمی باشد و این آیکن نیز نمایش داده نخواهد شد 



در صورت اطمینان از درخواست نسبت از طریق 

آیکن نشان داده شده نسبت به ارسال درخواست  

.خود جهت بررسی اقدام نمایید 



با کلیک بر روی آیکن نشان داده شده می توانید از گردش

. درخواست خود و نحوه رسیدگی به آن اطالع حاصل نمایید 


