
 به نام خدا

 مراحل کار در پیش خوان خدمت ثبت درخواست مهمانی به دانشگاه دیگر

بعد از تعیین دانشگاه مورد نظر و هماهنگی در خصوص دروسی که نیاز دارید مهمان  

شوووید با دانشووگاه م.صوود ا می بایکووت به کارتاب  خود در سووامانه نشکوو ان به نشووانی 

portal.sru.ac.ir مراجعه نموده و روی منوی پیش خوان خدمت کشیک نمایید ا 

 را ان خاب نمایید ا« ثبت درخواست مهمانی»در لیکت موجود عبارت  -1

 کشیک نمایید ا  «درخواست جدید»در باالی صفحه جدید روی عبارت  -2

در نظر داشوو ه باشووید هر دانشوو و ب.ر ی بار و برای یک دانشووگاه می تواند  -3

 ادرخواست داش ه باشد

 
 کشیه اطالعات خواس ه شده را به دقت ت می  نماییدا -4

 



در بخش دانشگاه م.صد کابیکت از بیشد سمت چپ قکم ی از نام دانشگاه مورد نظر 

 نام مورد نظر شما نمایش داده شودرا تایپ کرده و روی عالمت سوال کشیک نمایید تا 

می توانید ، به تعداد دلخواه واحد ثبت نمایید تا در « تعداد واحد مورد نظر»در بخش 

سایر واحدها تا  شد ، ب وانید از  صد با اخذ واحدی مواب.ت ن شگاه م. صورتی که در دان

  س.ف م از اخذ در ترم اس فاده نماییدا 

 اعمال تغییرات وسپس  بازنشت را کشیک نماییدا -5

 

 : در منوی ای اد شده

 راهنمای سیک م را برای شما نمایش می دهد؟ عالمت  -6

روی آی ن              کشیک کرده و دروس خود را م ناسووب با نظر مدیر نروه و  -7

 دانشگاه م.صد ثبت نمایید ا

 



ش شجو امکان اخذ دروس دارای پی ین منظور در به انیاز و یا همنیاز را ندارد دان

 ، امکان ثبت نام درس خاص را دارد.حترم گروه صورت صالحدید مدیرم

کشیک کنید تا ضوومن تایید درخواسووت برای اسوو اد  سووپس روی آی ن              -8

 کشیک ، درخواست شما ارسال نمی شود()در صورت عدم اراهنمای شما ارسال شود

                        در صورتی که مای  به اصالح و ویرایش درخواست خود باشید از آی ن -9

 اس فاده نماییدا

ست خود را حذف نمایید از آی ن -10 صورتی که بخواهید درخوا                در 

 اس فاده نماییدا

کار درخواسووت خود را دنبال ی که بخواهید نردش در نهایت در صووورت -11

 اس فاده نماییدا           نمایید می توانید از آی ن

 ادامه مراح  در دانش ده به شرح زیر دنبال خواهد شد:

 تایید اس اد مح رم راهنمای دانش و -1

 تایید مدیر مح رم نروه دانش و -2

 تایید معاون مح رم آموزشی دانش و -3

 تایید کارشناس مح رم آموزش ک  و دریابت پرینت از درخواست  -4

 امضای مدیر مح رم آموزش دانشگاه -5

 مهر دبیرخانه دانشگاه -6

 «مهمان به دانشووگاه دیگر»در صووورت تایید و دریابت پرینت ، سوورترم جدید با عنوان 

 برای دانش و ای اد نردیده و دروس ثبت نامی برای او مشاهده می نرددا

 

 شیدموبق با


