
 حذف اضطراریدرخواست  ثبت  مراحل راهنمای

بخش ساامانه میررر  ممزشیاسمساما  ن انبخاز نهرده ورسزاسا         /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای   -1

 اضطراری

 

 درج نام کاربری و رمز عبور  -2

سدانچه تاکدزن نسااب  به اس   . یااما امان نام کاربری ن رمه عبزر مربزب به سااامانه رچهارسه اساا نام کاربری ن رمه عبزر   ✓

 مراجعه نماریی.  "کاربر جیری اسبیی"ثب  نام مربزب به   ءیداسه اقیام ندمزوه باییی الشم اس  تا به نهرده

بیش اش رک یااماره وانواافزی  عاا برای وانواافز نجزو وایاابه بایاای  کاربر  ب اش نرنو با رچس اش یااماره    کهور  البس ✓

اای ورگر نیه وسابرساس وایابه بایای. برای ارظ مدکزر کا یسا  وانوافز  وانوافزرس  اا مس تزانی به اطالعات یامارهوانوافزرس

   نقش سزو را تغییر وای.نقش تخصیص را به ن کلیک بر رنی عبارت مز رنگ با مراجعه به 

https://ugrad.aut.ac.ir/


 

 

 

 

 

 

 حذف اضطراریانتخاب گزینه  -3

 برای حذفدرس مورد نظر  انتخاب -4

 

 

 

 

 

 

 



 درج توضیحات -5

عل  ورسزاسا      را برای معانن متبرم ممزشیاس وانواچیه تواررا نماریی.    بارسا  ب اش انبخاز ورس/ ورنس مزرو نکر مس

 ثب  ورسزاس  نخزاایی بزو.بینن ورج تزضیتات یما مفاش به 

 

 حذفدرخواست  ثبت -6

    ورس مفاش بایای  اطالعات ورس مزرو ورسزاسا  مواخص یایه ن    که  ور صازرتسن ورج تزضایتات   ب اش انبخاز ورس

 بارس  وکمه »تاریی ن ارساا« را انبخاز نماریی.برای ورج     من مس

 یام ثب  مز قی   ه ن ورسزاسا  یاما  ب اش انبخاز وکمه »تاریی ن ارسااا«  برای تارییع معانن ممزشیاس وانواچیه یاما ارسااا نروری

صاازرت  یام سطای مربزطه ور ادگام انبخاز ورس به یااما نمارش واوه  مور غیر ارد  .ش واوه سزاای یاایورسزاساا   به یااما نمار

 یزو مس

. یاما با حذف خواهد گردید  دروسدرس شمما در وورتا  مموششمو و بخ  ور صازرت تاریی معانن متبرم ممزشیاس وانواچیه   

تزانیای اش اعمااا  ا   مراجعاه باه  زرتااا مس

 رماریی. امچدیظ ور صازرت   اصا     اطمیدان

  والر  مخالف  با  عیم تاریی معانن ممزشیاااس

اای  /نامه  سزاساا  یااما ور بخش کارتاب ور

ورج سزاای یای. یاما با مراجعه به ارظ    ناروه

تزانیی اش نضعی  بررسس ورسزاس   قسم  مس

 سزو اطالع  اص   رماریی.



 ویگیری درخواست -7

کار  یایه را موااایه  رماریی. برای ارظن اقیامات انفام  نضاعی  ورسزاسا  ارسااا یایه  تزانیی  ور ار مر له اش ورسزاسا  یاما مس

را انبخاز    «نروش میرک»  ءن ورسزاس  مزرو نکر را انبخاز کروه ن نهرده  همراجعه نمزو  « راردی  کا یس  به کارتاب  »ارجاع ییه

 . نروش میرک ور  ال  اای مخبلف امچان نمارش وارو.نماریی

 

 

 خواست بررسو شرایط خاص ثبت در 

تزانیی  مس   ن میارکس برای الهام     ورس سزو وارری که ورسزاسا  یاما سارج اش قزانیظ معمزا بزوه نلس والر  مزجهسورصازرت

انبخاز  له مر ورسزاساا      ورس سزو را با اعالم بررسااس یاارارو سار ن بارن اری میارک ثب  نماریی. بیرظ ترتیر که ور  

« ورس مزرو نکر را انبخاز نمزوه ن ور بخش موااخص یاایه  بایاا مسانبخاز نهرده »وارای یاارارو سار   بان    4ورس ممر له  

نماری یارارو ساصاس که سارج اش اسبیار برای یاما  اود یایه ن     ورس را الهامس نمزوه ن مسابدیاتس را که اثبات مس  میارک

بینن بارن اری میارک ن ورج    نماریی.اریی. سااهب بخش تزضاایتات را کام  نمزوه ن ورسزاساا  سزو را ثب  اساا  را بارن اری نم

تزضایتات اکان ثب  ورسزاسا  میسار نخزاای بزو. وق  وایابه بایایی که میارک یاما به وق  بررساس سزاای یای لطفا  اش صات  ن 



یزو بمدکزر تسررع امزر   سصزر میارک  هیچس اکییا  تزصیه مسسزانا بزون میارک ارساالس اطمیدان  اصا   رماریی. امچدیظ ور  

 میارک  تارییره مرکه بهیای  ن ورمان وانوگاه اس  ییه بایی.ن قب  اش ارساا  

 

تزساو معانن متبرم ممزشیاس وانواچیه ن ور صازرت تاریی برای بررساس ن اعالم    نیریور ارظ  ال  ورسزاسا  یاما  ب اش تصامی 

نکر به میررر  امزر ممزشیاس ارسااا یایه ن تزساو میرر امزر ممزشیاس نیه رسایینس سزاای یای. که ارظ رسایینس یاام  رو را تاریی  

 7ورسزاسا  را مطاب  بدی    مرا    یگیری  تزانییرا اعالم بررساس ن طر  ور کمیسازن مزارو سار سزاای بزو. ور ار  ال  یاما مس

 ونباا نماریی.
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