

جْت دريافت رهش عبَر جذيذ بِ کارضٌاس رضتِ خَد در داًطکذُ هزاجعِ ًوايذ



کليِ درٍس تزم قبل بصَرت پيص فزض در سهاى اًتخاب ٍاحذ پاس ضذُ لحاظ هي ضَد هگز ايٌکِ ًوزُ ٍارد کارًاهِ داًطجَ
ضذُ ٍ هعذل تزم تَليذ ضذُ باضذ هاًٌذ
 .1اعالم غيبت کالسي ٍ اهتحاًي کِ صفز لحاظ ضذُ هستقين ٍارد کارًاهِ هي ضَد
ّ .2ز درسي کِ قفل آهَسش خَردُ باضذ



ٌّگام اًتخاب ٍاحذ با خطا پيص ًياس ٍ  ...رٍبزٍ ضذيذ در کٌار کلوِ خطا ليٌک در خَاست هجَس ًوايص دادُ هي ضَدکِ هي
تَاى در خَاست هجَس کزد در صَرت عذم ًوايص بايذ کص سيستن را خالي کزد ( راٌّواي اًتخاب ٍاحذ ) در صَرت اًجام هَارد گفتِ
ضذُ در راٌّواي تصَيزي ٍ عذم رفع هطکل لطفا اس سيستن ديگز استفادُ ًواييذ.



پزداخت الکتزًٍيکي  :اس قسوت ضْزيِ  >-پزداخت ّاي الکتزًٍيکي داًطجَ  ،قابل پزداخت هي باضذ در صَرت توايل بِ
پزداخت بيطتز اس هقذار يا کوتز هي تَاى در باکس مبلغ پرداختي هبلغ هَرد ًظز را تايپ کزد

سيستن بِ افزاد بذّکار اجاسُ اًتخاب ٍاحذ ًوي دّذ
پزداخت دستي :
 oپزداخت با دستگاُ  posداًطگاُ کِ بصَرت حضَري در حسابذاري داًطگاُ اًجام هي ضَد
 oپزداخت ًقذي در باًک ٍ تحَيل فيص پزداختي بِ حسابذاري



بعذ اس ٍارد ضذى بِ صفحِ اًتخاب ٍاحذ ليست درٍس ارائِ ضذُ بطَر کاهل ٍ يا بعضي اس درسْا ديذُ ًوي ضَد
 .1درس ارائِ ًطذُ
 .2درس ارائِ ضذُ با ضزايط داًطجَ هٌطبق ًيست
 .3عذم ثبت درس در چارت درسي داًطجَ



درصَرت داضتي تخفيف  %111ضْزيِ در تزم ٍلي سيستن ٌَّس بذّي ضْزيِ هي سًذ با حسابذاري داًطگاُ  3213يا
 32113213تواس گزفتِ ضَد



جْت رفع خطا با کارضٌاس رضتِ خَد در داًطکذُ تواس گزفتِ ضَد



جْت رفع خطا با کارضٌاس رضتِ خَد در داًطکذُ تواس گزفتِ ضَد



جْت رفع خطا با کارضٌاس رضتِ خَد در داًطکذُ تواس گزفتِ ضَد



 oدر صَرت فعال بَدى هٌَي ارسضيابي بايذ بطَر کاهل ارسضيابي اساتيذ را اًجام دّيذ در صَرت عذم آضٌايي با ايي سيستن
هي تَاًذ اس راٌّواي تصَيزي ارسضيابي اساتيذ استفادُ ًواييذ
 oدرصَرت عذم ٍجَد ّيچ هٌَي در سيستن گلستاى داًطجَ پذيزش ًطذُ است ٍ بايذ بِ پذيزش داًطگاُ هزاجعِ يا با ضوارُ
تلفي  3445يا  32113445با آقاي فزجي تواس گزفتِ ضَد



 oهٌَي کاربزي  >-ثبت ًام  >-گشارش ّاي ثبت ًام  >-ثبت ًام  >-بزًاهِ ّفتگي در طَل ثبت ًام
 oضوارُ گشارش  88را در پاييي صفحِ گلستاى با عٌَاى اًتخاب سزيع ٍاردکزدُ ٍ 2بار  enterکٌيذ

