
 به نام خدا
 

 راهنمای ارتباط دانشجویان با دانشگاه قرآن و حدیث
 

سامانه  شگاه قرآن حدیث،    برای ورود به  شجویان دان در مرورگر را  http://srm.qhu.ac.irآدرس  ارتباط با دان
 .خود وارد کنید

 
 .کلیک کنید از قسمت باالی سمت چپ صفحهرا « ورود»دکمه  ،پس از وارد شدن به سامانه

 
 .را وارد کنید خود کاربریدر کادرهای مربوطه مشخصات د یوارد می شو که پس از آن به صفحه ای

ست، در کادر نام کاربری  شجویی و در کادر    ،الزم به ذکر ا سنامه      ،رمز عبور شماره دان شنا خود را وارد  شماره 
  در صورتی که با شماره شناسنامه وارد نشد، کد ملی یا پنج صفر را به جای آن وارد کنید. کنید.

 .دکمه ورود را کلیک کنیدسپس 

http://srm.qhu.ac.ir/


 
 دانشجو می شوید. یا میزکار وارد صفحه حساب کاربری دانشجو ،این قسمتدر 

 
 

 .یدچک کن خود راشخصات شخصی     نمایش داده می شود که حتما م اطالعات دانشجو  در قسمت پایین صفحه،   
در صورتی که غیر قابل ویرایش بود، از کارشناس محترم    برای اصالح آن  ،در صورتی که مغایرتی مشاهده شد   

 پیگیری نمایید. فنی یا آموزشی، مورد را
 

 در قسمت باالی همین صفحه می توانید برای ویرایش حساب کاربری خود اقدام کنید.
 



 
 

و مسفففت یط اطالعات را از داخل نرم افزار ناد    برخی از اطالعات در این صففففحه غیرقابل ویرایش می باشفففد       
می بایسففت با پیگیری از قسففمت آموزا برای اصففالح آناا اقدام  صففورت نیاز به اصففالح،در فراخوانی می کند، 

 کنید.
 

می توانید از همین صفففحه  ،که مخصففوس سففامانه اس آر ام اسففت و ارتباطی با ناد ندارد هایی را برخی از آیتط
 من جمله: شماره تلفن محل کار، همراه، منزل، نمابر، پست الکترونیک و ............. . .ویرایش کنید

 
 تماموجود دارد که « منوی دانشجو »در قسمت سمت راست صفحه حساب کاربری دانشجو، بخشی با عنوان          

امکانات الزم برای ارتباط دانشففجویان با دانشففگاه قرآن و حدیث قابل دسففترسففی می باشففد. هم نین همین    
 دسترسی ها در منوی باالی صفحه نیز قرار دارد.



 
 

ی آموزش  اایبعد از ارسال درخواست   می باشد که  « صندوق پیام »منوی دانشجو، زیر منوی دوم   همین بخشدر 
 د.باشن در این قسمت قابل مشاهده می برایتان ارسال می شودکه پیاماای سیستمی  دیگر درخواستاا،و 

 
صفحه و     سمت باالی  ست، زیر منوهای مربوط به     در ق سمت را شجو در  ست های   هم نین در منوی دان درخوا

 .داردوجود برای دانشجو و مالی  آموزشی
 

 درخواست تطبیق واحد
 د.را کلیک نمایی« تطبیق واحد»زیر منوی  منوی درخواست های آموزشی،برای ارسال درخواست تطبیق واحد، از 

 



 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست تطبیق واحد جدید»سپس در صفحه ظاهر شده، دکمه 

 
 مراحل ثبت درخواست:

 را مطالعه نمایید.« شرایط و ضوابط درخواست»توضیحات مربوط به  .1

 
 را مشخص کرده و سپس اطالعات الزم را براساس آن تکمیل کنید. دانشگاه مبدأ .2

 
 کادر مربوط به درج فارست دروس درخواستی تطبیق واحد را تکمیل نمایید. .3



 
را در  «شرایط و ضوابط درخواست»با توجه به بند اول، حتما توضیحات مربوط به ریزنمرات را پیوست کنید.  .4

 باالی صفحه مطالعه نمایید.

 
 ه تایید اطالعات فردی را در صورت صحیح بودن همه موارد، انتخاب کنید.گزین .5

 دکمه ثبت را کلیک کنید. .6

 با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید. 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 مشاهده کنید. توانید

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.



 
 

 درخواست تغییر شیوه آموزشی
 را کلیک نمایید.« تغییر شیوه آموزشی»زیرمنوی « درخواست های آموزشی» از نوار باالی صفحه، منوی

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست تغییر شیوه آموزشی جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
توضیحات الزم مربوط به درخواست خود را در کادر توضیحات وارد کرده و سپس گزینه تایید اطالعات فردی را 

 ثبت را کلیک کنید.انتخاب و دکمه 



 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

     شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و   برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 کارشناس صورت گیرد. انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط

 
 

 درخواست حذف ترم
 را کلیک نمایید.« حذف ترم»زیرمنوی « درخواست های آموزشی»از نوار باالی صفحه، منوی 

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست حذف ترم جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 



 
چنان ه مستند یا فایلی برای ارسال   توضیحات الزم مربوط به درخواست خود را در کادر توضیحات وارد کرده و    

سپس گزینه تایید اطالعات فردی را انتخاب و دکمه ثبت را          ست نمایید،  ضمیمه پیو سمت  ست از ق مورد نیاز ا
 کلیک کنید.

 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 
 

 درخواست حذف درس



 را کلیک نمایید.« حذف درس»زیرمنوی « های آموزشی درخواست»از نوار باالی صفحه، منوی 

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست حذف درس جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
 پس از مطالعه توضیحات باالی صفحه ارسال درخواست، نسبت به تکمیل کادرهای مربوطه اقدام کنید.

 
 انتخاب کنید.در کادر اول، ترمی که درخواست حذف درس آن را دارید  .1



در کادر بعدی درس مورد نظر را از بین لیسفففت دروسفففی که نمایش می دهد انتخاب کنید. همانطور که در            .2
سی         ست ف ط درو ست، در این لی شده ا ضیحات باال گفته  شده و   تو شجو حذف ن ش  که در ترم دان د فاقد نمره با

 نمایش داده می شود.

 د.علت درخواست حذف را در کادر بعدی مشخص نمایی .3

 توضیحات مربوط به علت ثبت نشدن نمره برای درس انتخابی را بیان نمایید.« دلیل حذف»در کادر  .4

 چنان ه نیاز است مستندی برای درخواست خودارسال نمایید، از قسمت پیوست اقدام کنید. .5

 د.کنی در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال .6

 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

       امانه ناد انجام داده و برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در س
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 د.انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیر

 
 

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل
صفحه، منوی   شی   »از نوار باالی  ست های آموز صیل     »زیرمنوی « درخوا شتغال به تح را کلیک « صدور گواهی ا

 نمایید.

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 



 
 را مطالعه نمایید.« شرایط و ضوابط ارسال درخواست»مربوط به در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات 

 
 را مشخص نمایید.  نده گواهیعنوان سازمان دریافت کندر بخش عمومی،  .1

 در کادر بعدی، توضیحات مربوط درخواست خود را وارد نمایید. .2

مربوط به روا دریافت گواهی خود را مشففخص کرده و سففپس اطالعات  نحوۀ دریافت گواهی در قسففمت  .3
توجه داشففته باشففید، چنان ه روا دریافت را پسففت انتخاب  گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.

  کنید، هزینه آن به حساب دانشجو ثبت خواهد شد.

 
درخواسفففت گواهی اشفففتغال به  نامۀ در شفففدن گزینه هایی که تمایل به درج اطالعات تکمیلیدر قسفففمت  .4

 تحصیل خود را دارید مشخص نمایید.

 در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید. .5



 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
توسط کارشناس مربوطه، در   پس از دریافت درخواست شما    .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 

 درخواست ریزنمرات
ک را کلی« ریزنمرات و کارنامه تحصیلی صدور  »زیرمنوی « درخواست های آموزشی  »از نوار باالی صفحه، منوی  

 نمایید.

 
 را کلیک نمایید.« جدید ریزنمراتثبت درخواست »در صفحه ظاهر شده دکمه 



 
 مطالعه نمایید.را « شرایط و ضوابط ارسال درخواست»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 

صه های مربوط به     .1 شخ ست کننده ریزنمرات در بخش عمومی م را وارد  آدرس دقیق ، و شماره نامه ، درخوا
 نمایید.

 چنان ه نیاز به ارائه توضیحاتی در خصوس درخواست می باشد، در کادر توضیحات وارد نمایید. .2

 
کرده و سپس اطالعات مربوط به  روا دریافت ریزنمرات خود را مشخص  نحوۀ دریافت گواهی در قسمت   .3

 گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.

 تصویر نامه سازمان مت اضی را در قسمت پیوست، بارگذاری نمایید. .4

 
 در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید. .5

  ،پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید.با کلیک بر روی دکمه ثبت 



       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو
 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .کاری شما تسویه شده باشد    وضعیت بده 

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 
 
 

 تحصیلدرخواست گواهی فراغت از 
را کلیک « صففدور گواهی فراغت از تحصففیل»زیرمنوی « درخواسففت های آموزشففی»از نوار باالی صفففحه، منوی 

 نمایید.

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست گواهی فراغت از تحصیل جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
 را مطالعه نمایید.« واستشرایط و ضوابط ارسال درخ»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 



 
خود را مشفففخص کرده و سفففپس  گواهیروا دریافت نحوۀ دریافت گواهی در بخش عمومی در قسفففمت  .1

 اطالعات مربوط به گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.

 چنان ه نیاز به ارائه توضیحاتی در خصوس درخواست می باشد، در کادر توضیحات وارد نمایید. .2

 پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید.در  .3

 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 نید مشاهده کنید.توا

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

رداخت شففاریه خود را قرار خواهد گرفت، تا پ« درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 

 درخواست صدور فرم معدل
 

 را کلیک نمایید.« صدور فرم معدل»زیرمنوی « درخواست های آموزشی»از نوار باالی صفحه، منوی 



 
 را کلیک نمایید. «ثبت درخواست صدور فرم معدل جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
 را مطالعه نمایید.« شرایط و ضوابط ارسال درخواست»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 

 
روا دریافت گواهی خود را مشخص کرده و سپس اطالعات مربوط    زمان و محدوده دریافت گواهیدر قسمت  

 به گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.
 است.غیر قابل تغییر به صورت پیش فرض انتخاب شده است، و « درخواست تا ترم»تط آی

 در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید.
 



 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
توسط کارشناس مربوطه، در   پس از دریافت درخواست شما    .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 

 درخواست صدور مرخصی تحصیلی
 را کلیک نمایید.« صدور مرخصی تحصیلی»زیرمنوی « درخواست های آموزشی»از نوار باالی صفحه، منوی 

 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست صدور مرخصی تحصیلی جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
 را مطالعه نمایید.« شرایط و ضوابط ارسال درخواست»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 



 
را مشخص نمایید. همانطور که در توضیحات باالی همین صفحه نیز گفته « نوع مرخصی»در قسمت عمومی  .1

، در کادر بعد، ترم مربوطه را مشخص کنید. در صورتی که   پزشکی شده است. در صورت انتخاب نوع مرخصی      
 د.باشد، تناا برای نیمسال جاری امکان ارسال درخواست وجود دار غیر پزشکینوع مرخصی 

 توضیحات مربوط به درخواست خود را در کادر مربوطه وارد نمایید. .2

 مستندات مربوط به درخواست مرخصی را در قسمت پیوست، بارگذاری نمایید. .3

 در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید. .4

 
 بنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید.با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام م 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .شما تسویه شده باشد    وضعیت بدهکاری  

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 

 درخواست صدور معافیت تحصیلی
 را کلیک نمایید.« صدور معافیت تحصیلی»زیرمنوی « درخواست های آموزشی»وار باالی صفحه، منوی از ن



 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 
 د.نماییرا مطالعه « شرایط و ضوابط ارسال درخواست»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 

 
روا دریافت گواهی خود را مشفففخص کرده و سفففپس اطالعات مربوط به      نحوۀ دریافت گواهی   در بخش  .1

 گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.

 چنان ه نیاز به ارائه توضیحاتی در خصوس درخواست می باشد، در کادر توضیحات وارد نمایید. .2

 اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید. در پایان پس از انتخاب گزینه تایید .3

 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.



   به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و     برای رسیدگی
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.

 
 
 
 
 

 درخواست صدور گواهی اعالم / پرداخت شاریه
 «شاریه پرداخت/  اعالم گواهی صدور» زیرمنوی « درخواست های مالی دانشجویی»باالی صفحه، منوی  از نوار

 را کلیک نمایید.
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست اعالم یا پرداخت شاریه جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

 را مطالعه نمایید.« ستشرایط و ضوابط ارسال درخوا»در صفحه ارسال درخواست، ابتدا توضیحات مربوط به 
 مرجع گیرنده گواهی را به صورت کامل درج کنید. .1

 هم نین در کادر بعد آدرس دقیق مرجع گیرنده گواهی را به صورت کامل درج کنید. .2

 نوع گواهی و ترم درخواستی را مشخص نمایید. .3

 نمایید.چنان ه نیاز به ارائه توضیحاتی در خصوس درخواست می باشد، در کادر توضیحات وارد  .4

روا دریافت گواهی خود را مشفففخص کرده و سفففپس اطالعات مربوط به      نحوۀ دریافت گواهی   در بخش  .5
 گزینه انتخابی را در کادرهای بعدی تکمیل نمایید.

 در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواست خود را ارسال کنید. .6

 
 ،پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید. با کلیک بر روی دکمه ثبت 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

        برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شاریه خود را در سامانه ناد انجام داده و
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .هکاری شما تسویه شده باشد    وضعیت بد 

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط کارشناس صورت گیرد.



 
 
 

 درخواست رسیدگی ویژه به وضعیت آموزشی/پژوهشی/مالی 

 را کلیک نمایید.« درخواست رسیدگی ویژه» زیرمنوی « ارزیابی»از نوار باالی صفحه، منوی 
 را کلیک نمایید.« ثبت درخواست رسیدگی ویژه جدید»در صفحه ظاهر شده دکمه 

صفحه        ضیحات مربوط در باالی  ست، ابتدا تو سال درخوا صفحه ار ضیحات حاکی از   در  را مطالعه نمایید. این تو
ستاای رسیدگی ویژه می باشد، از آنجا که در این قسمت محدودیت امکان ارسال تا          مدیریت در ارسال درخوا

فرآیندهای طراحی شففده برای ارسففال   از درخواسففت وجود دارد، خاطر نشففان می شففود که حتی الم دور     10
 استفاده نمایید.« اای آموزشی و درخواستاای مالی دانشجوییدرخواست»درخواست های خود در دو منوی 

 در بخش عمومی حوزه مربوط به درخواست خود را مشخص نمایید. .1

و در صفففورتی که « درخواسفففت جدید»در کادر بعدی در صفففورتی که درخواسفففت جدید می باشفففد، گزینه  .2
را انتخاب کرده و کادر بعدی را  درخواسففت فعلی شففما، پیرو سففایر درخواسففتاای قبلی می باشففد، گزینه مرتبط 

 براساس آن تکمیل نمایید.

 توضیحات الزم برای درخواست خود را در کادر توضیحات درج کنید. .3

 مستند یا مستندات مربوط به درخواست را در قسمت پیوست، بارگذاری نمایید. .4

 ت خود را ارسال کنید.در پایان پس از انتخاب گزینه تایید اطالعات، دکمه ثبت را کلیک کرده و درخواس .5

 
 .با کلیک بر روی دکمه ثبت، پیغام مبنی بر ثبت موفق درخواست را مشاهده می کنید 
       ،شید سال کرده با ستی ار ست       چنان ه از قبل درخوا سال درخوا صفحه ابتدایی ار ضعیت آن را در   میو

 توانید مشاهده کنید.

     ریه خود را در سامانه ناد انجام داده و  برای رسیدگی به این درخواست الزم است که حتما پرداخت شا
پس از دریافت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه، در      .وضعیت بدهکاری شما تسویه شده باشد     

قرار خواهد گرفت، تا پرداخت شففاریه خود را « درانتظار پرداخت»صففورت داشففتن بدهی، در وضففعیت  
 کارشناس صورت گیرد.انجام داده و ادامه بررسی ها برای درخواست شما توسط 

 
 

 را کلیک کنید. در صفحه ای که ظاهر می « تغییر رمز عبور»برای تغییر رمز عبور در قسمت منوی دانشجو، لینک   
 شود، در کادر اول رمز عبور فعلی خود را درج کنید و در دو کادر بعدی رمز عبور جدید را وارد نمایید.



 
 


