بسمه تعالی
راهنمای درخواست گواهی

دانشجوی عزیز
با سالم
ضمه ػشض خستٍ وثاضیذ  ،تا تًجٍ تٍ ساٌ اوذاصی اتًماسیًن اداسی ساماوٍ وماد جٍت سًُلت دس اوجام امًس دسخًاست گًاَی َای مختلف،
اص ایه پس جُت دسخًاست گًاَی َای مًسد ویاص اص طشیق ایه ساماوٍ می تایست اقذام وماییذ لزا جُت ساَىمایی ضما ػضیضان کافیست
طثق مشاحل صیش اقذام وماییذ.
مراحل درخواست گواهی :
 - 1دس اتتذا می تایست اص مسیش صیش وامٍ داخلی جذیذی سا تاص وماییذ.

 - 2پس اص آن صفحٍ ای تشای ضما تاص می ضًد کٍ دس آن می تایست طثق تصًیش صیش دس قسمت گشدش کاس ،گًاَی مًسد ویاص خًد
کٍ قصذ دسیافت آن سا داسیذ اوتخاب وماییذ

 - 3تا اوتخاب گضیىٍ مًسد وظش پىجشٌ ای ماوىذ پىجشٌ صیش تاص می ضًد کٍ ضما می تایست حتما دس قسمت مطخصات وامٍ محل مًسد
کىیذ
وظش خًد سا کٍ قصذ اسائٍ گًاَی سا تٍ آوجا داسیذ تٍ صًست کامل ياسد وماییذ ي سپس گضیىٍ اسسال سا کلیک .

تٍ ایه تشتیة دسخًاست ضما تشای گًاَی مًسد وظش تٍ مًسسٍ اسسال گشدیذٌ است ي پس اص طی مشاحل مًسد ویاص وامٍ ضما دس دتیش خاوٍ
آمادٌ دسیافت است  ،الصم تٍ رکش است پس اص اتمام مشاحل اص طشیق َمیه ساماوٍ ضما میتًاویذ اص طشیق مشاحل صیش مطلغ ضًیذ کٍ گشدش
کاس تٍ اتمام سسیذٌ ي میتًاویذ جُت دسیافت گًاَی خًد تٍ دتیشخاوٍ مشاجؼٍ وماییذ  ( .حذاکثش  3سيص کاسی )َ .مچىیه اگش دس َش یک اص
مشاحل پشيوذٌ ضما دچاس مطکل تاضذ  ،ياحذ مشتًطٍ اص طشیق وامٍ دس َمیه ساماوٍ تٍ ضما اطالع می دَذ تا وسثت تٍ سفغ آن اقذام وماییذ.
مراحل پیگیری نامه :
کاستاب خًد دس تخص وامٍ َای اسسال ضذٌ  ،دسخًاست خًد سا تاص وماییذ.
ل
 - 1ضما می تًاویذ دس

حال کٍ دسخًاست سا تاص کشدیذ می تًاویذ اص طشیق گضیىٍ َای صیش مشاحل وامٍ خًد پیگیشی وماییذ کٍ وامٍ ضما دس کذام ياحذ مًسد تشسسی
می تاضذ.
تشای ایه امش دقت تٍ تصًیش صیش ضما سا دس ایه امش ساَىمایی می ومایذ .چشاغُای مطخص ضذٌ تٍ ضما وطان می دَذ کٍ دسخًاست ضما دس
کذام قسمت مًسد تشسسی می تاضذ

دس پایان تًصیٍ می ضًد اتتٍ طًس کامل جُت استفادٌ ساحت اص ساماوٍ وماد اص مشيسگش  Chromeاستفادٌ وماییذ.

با تشکر
مدیریت فناوری اطالعات

