راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻤﺮه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮاي درس ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻤﺮه را در ﺳﻴﺴﺘﻢ درج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم داد.
 .1داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وي را
داده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.

ﻧﻤﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ اﺳــﺘﺎد ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﻣﻬﻠــﺖ
اﻋﺘــﺮاض اﻋــﻼم ﻛــﺮده در اﻃﻼﻋــﺎت
ﺟــﺎﻣﻊ داﻧﺸــﺠﻮ ،ﺑــﻪ رﻧــﮓ ﻗﺮﻣــﺰ و

زﻳﺮﺧﻂ دار ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 .2داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﭘﺮدازش ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﮔﺮدد.
اﻟﻒ _ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب _ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮدازش از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮ

 .3اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ وارد ﭘﺮدازش ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺮم زﻳﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• در اﻳﻦ روش دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺎره درس ﻧﻴﺴﺖ و درس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
• اﮔﺮ درس دﻳﮕﺮي از دروس داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وارد ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺮاض را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﻛﻤﻪ ﻫﺎي

و

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي دروس دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاض ﺛﺒﺖ ﻛﺮد.
• در ﻗﺴﻤﺖ "ﺷﺮح درﺧﻮاﺳﺖ"  ،ﺷﺮح اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
• در ﻗﺴﻤﺖ "ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ"  ،ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
• ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻌﺪ از وارد ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺮاض دﻛﻤﻪ
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
 .4اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮ وارد ﭘﺮدازش ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد در

•

در ﻓﻴﻠﺪ ﺷﻤﺎره و ﮔﺮوه درس دﻛﻤﻪ

را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ دروس ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.

• درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و دﻛﻤﻪ

را ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

• ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ دروﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻮن اﻋﺘﺮاض ﻛﻠﻤﻪ" دارد " ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
را ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

• ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮح درﺧﻮاﺳﺖ دﻛﻤﻪ
ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮدازش:

 -1داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ
اﺳﺘﺎد ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮد را وارد ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -2داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاض را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤـﻮد،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮدازش در ﻗﺴﻤﺖ وﺿﻌﻴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه ﮔﺮدد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﺘﺮاض از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻼح ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ و در ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 -3ﺟﻬﺖ وارد ﻛﺮدن اﻋﺘﺮاض و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  -1اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﻜﻮن ﺷﺮوع
ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي درس ﺑﻌﺪي  -2وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره درس و  -3ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻳﻜﻮن ﻫﺎي

و

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

