
راهنمای انجام تسویه حساب توسط دانشجو به طریقه 

 الکترونیکی

جهت انجام تسویه حساب به طریقه الکترونیکی، بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در سیستم اتوماسیون دانشجویی پنجره ای 

 به شکل ذیل باز خواهد شد.

 

فلش قرمزرنگ مشخص شده گزینه درخواست تسویه حساب)تصویر ذیل( را انتخاب حال از قسمت فرم های درخواست که در تصویر باال با 

 نمایید.

 



بعد از انتخاب گزینه درخواست تسویه حساب پنجره ای نمایش داده خواهد شد که باید نوع تسویه حساب خود را انتخاب کنید. 

 را نتخاب کنید. "غ التحصیلیبابت فار"نه برای مثال اگر درخواست تسویه حساب شما بعلت فارغ التحصیلی است باید گزی

 

 

در پنجره درصورتیکه علت تسویه حساب شما بابت انصراف، تغییررشته و یا سایر مواردی غیر از فارغ التحصیلی می باشد باید 

 باالروی گزینه مربوطه کلیک کنید.

را کامل  موبایل، تلفن، تلفن اضطراری و آدرس( ) اعم از ایمیل،موجودتمامی بندهای در پنجره باز شده)تصویر ذیل(  زم استال

نمایید درغیر اینصورت کارشناسان دانشگاه قادر به تایید درخواست شما و ارسال برای کارشناس بعدی نبوده و تسویه حساب شما در همان 

ست شما وارد گردش شده و به دست تا درخوا کلیک کنید "جهت بررسی"مرحه راکد خواهد ماند. بعد از تکمیل موارد مورد نظر روی گزینه 

 کارشناس رشته برسد. 



 

 

تایید برای آگاهی از این که درخواست شما به کدام واحد دانشگاه رسیده و یا احیاناً در کدام قسمت دانشگاه ، بعددر روزهای 

 )تصویر ذیل( کلیک کنید." گردش کار"، روی گزینه رتابل و انتخاب گزینه تسویه حسابنشده و نیاز به پیگیری دارد پس از ورود به کا

 

 پنجره ای به شکل زیر باز می شود. "گردش کار"با زدن گزینه 



 

برای مثال در تصویر باال مشخص می شود درخواست شما  در این پنجره رنگ سبز نشان میدهد که درخواست شما در چه مرحله ای است.

به کارشناس آموزش رسیده و هنوز تایید نشده است. درصورت تایید، درخواست شما به طور همزمان در اختیار واحدهای اداره تربیت بدنی، 

  مرکز مشاوره، امور تغذیه، صندوق رفاه، امور خوابگاه ها و کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت.

درخواست توسط کارشناس آموزش و اداره تربیت بدنی تایید شده و در مرکز مشاوره، امور تغذیه، مثال تصویر زیر نشان میدهد  برای

 صندوق رفاه، امور خوابگاه ها و کمیته انضباطی در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

  



و تمامی پیکانهای اتصال به رنگ  به رنگ سفید، تمامی کادرهای موجود ید کننددرصورتیکه تمامی واحدهای دانشگاه درخواست شما را تای

یافته تسویه حساب شما پایان  شده و آخرین پیکان)تایید نهایی( نیز با رنگ قرمز قابل مشاهده خواهد بود که نشان میدهدنمایش داده  قرمز

 است.

 

ید تسویه حساب شما نباشند مورد مربوطه یا از طریق پیامک و یا از طریق هریک از واحدها قادر به تایدرصورتی که بنا به هردلیلی 

 به شما اطالع داده خواهد شد. جهت مشاهده یادداشت در پنجره موجود روی گزینه یادداشت کلیک نمایید. یاددداشت

 

  پایان 


