
 حذف اضطراریدرخواست  ثبت  مراحل راهنمای

بخش سامانه مدیریت آموزشی)سما( و انتخاب گزینه درخواست حذف    /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای  -1

 اضطراری

 

 درج نام کاربری و رمز عبور  -2

چنانچه تاااکنون نتاابت بااه اخااذ .  شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استنام کاربری و رمز عبور   ✓

 مراجعه نمایید.  "کاربر جدید هتتید"ثبت نام مربوط به   ءشناسه اقدام ننموده باشید الزم است تا به گزینه

جو وجااود داشااته باشاادر کاااربر وااب از ورود بااا یکاای از شااماره که بیش از یک شماره دانشجوی فعال برای دانشدر حالتی ✓

های دیگر نیز دسترسی داشته باشد. برای این منظور کافیتت دانشااجو دانشجویی  ها می تواند به اطالعات شمارهدانشجویی

 نقش تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش خود را تغییر دهد.با مراجعه به 
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 حذف اضطراریانتخاب گزینه  -3

 برای حذفدرس مورد نظر  انتخاب -4

 

 

 

 

 

 



 بایتت رعایت گردد.می  هاحدنصاب واحد  رمجاز بوده و در صورت حذف  یک عنوان درس تئوریحذف اضطراری فقط   ❖

 دانشجویان مدعی فارغ التحصیلی مجاز به اعمال حذف اضطراری نیتتند. ❖

نیاز درس دیگری در همین نیمتال باشدر حااذف اضااطراری نیاز یا همدرس مورد نظر جهت حذفر ویش  کهدرصورتی ❖

 درس مقدور نخواهد بود.

 

 حذفدرخواست  ثبت -5

وب از انتخاب درسر در صورتیکه حذف درس مجاز باشد؛ اطالعات درس مورد درخواست مشخص شااده و باارای درج حااذف 

 ارسال« را انتخاب نمایید.بایتت دکمه »تایید و  آن می

ویام ثبت موفقیاات ه و درخواست شما وب از انتخاب دکمه »تایید و ارسال«ر برای تاییدِ معاون آموزشی دانشکده شما ارسال گردید

 .درخواستر به شما نمایش داده خواهد شد

 



. شااما درس شما در پورتال آموزشی و بخش اخطارها حذف خواهد گردیددر صورت تایید معاون محترم آموزشی دانشااکدهر 

ر دالیاال توانید از اعمال حذف اطمینان حاصل فرمایید. همچنااین در صااورت عاادم تاییااد معاااون آموزشاایبا مراجعه به وورتال می

توانیااد از سما درج خواهد شد. شما با مراجعه به این قتمت ماای  ءسامانه  ویامِسیتتم    /خواست شما در بخش کارتابلمخالفت با در

 وضعیت بررسی درخواست خود اطالع حاصل فرمایید.

 

شاده را مشااهده و اقادامات انجاام  وضعیت درخواسات ارساال شاده  توانید  ر هر مرحله از درخواست شما مید ❖

و درخواست مورد نظار را انتخااب   همراجعه نمود  «فرایند   کار کافیتت به کارتابل »ارجاع شدهفرمایید. برای این

 . گردش مدرک در حالت های مختلف امکان نمایش دارد.نمایید را انتخاب  «گردش مدرک» ءکرده و گزینه

 


