مراحل ثبت نمرات در پورتال آموزشی اساتید

نکته :حتما از مرورگر فایر فاکس( )Firefoxیا گوگل کروم( )chromeاستفاده نمایید.
اساتید محترم می توانند جهت ثبت نمرات مراحل زیر را دنبال نمایند:
بعد از ورود به صفحه اصلی سایت دانشگاه  ،وارد گزینه پورتال اساتید شده و گزینه ورود به پورتال آموزش را انتخابکنید.

پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود که در آن اساتید محترم می بایست در قسمت نام کاربری کد پرسنلی خود و در قسمت
رمز عبور  ،پسوردی را که از اداره امتحانات تحویل گرفته اند را وارد نموده و در قسمت نوع کاربر ،گزینه استاد را انتخاب نمائید.

بعد ازورودبه سیستم از طریق گزینه ثبت نمرات می توانید لیست دروس ترم جاری خودرا مشاهده نمائیدتوجه داشته باشیدکه می بایست
اول نیمسالی را که قصد دارید نمرات آن را وارد کنید انتخاب نمائید:

بعد از انتخاب مشخصه درس مورد نظر گزینه " ثبت نمره پایان ترم" را جهت وارد کردن نمرات دانشجویان انتخاب نمائید:

پنجره ای به شکل زیر باز شده که اسامی دانشجویان مشخصه درسی که انتخاب کرده اید نمایش داده می شود که در قسمت
نمره می توان نمرات آنان را وارد نمود:

درپایان بر روی گزینه " تایید نهایی نمرات وارد شده" کلیک نمائید:

بررسی اعتراضات دانشجویان:
بعد از پایان زمان اعتراض که 3روز بعد از ثبت نهایی می باشد با مراجعه به قسمت"پاسخ به اعتراض" می توان اعتراضات دانشجویان را
بررسی نمود:

بعد از انتخاب مشخصه درس می توان اعتراضات رابررسی کرد ودر صورت تغییر ،در قسمت "نمره تجدید نظر" نمره نهایی
دانشجو را لحاظ نمود.

تذکر مهم:
توجه داشته باشید که در صورت تغییر ،مورد برای بررسی به شورای آموزشی ارجاع داده می شود و پس از حکم شورا تغییرات
اعمال می گردد.

در قسمت "علت تجدید نظر نمره" هم باید گزینه مربوط به تغییرات و درصورت عدم تغییرگزینه" بدون تغییر نمره " را انتخاب نمائید.

در پایان مانند مراحل ثبت نمرات بر روی گزینه های " ثبت نمرات وارد شده " و " تایید نهایی نمرات تجدید نظر" کلیک نمائید.

توجه:
برای پرینت گرفتن ازصفحه های بعدی لیست نمرات می بایست بر روی شماره آن صفحه کلیک نمائید.
به عنوان مثال اگر لیست یک کالس  2صفحه باشد شما در مرحله اول فقط قادر خواهید بود صفحه اول را پرینت بگیرید و برای چاپ
صفحه دوم باید بر روی شماره صفحه  2که در پائین لیست قرار دارد کلیک کنید.

