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مای   رپدازش را
 از خارج ی  پایان/  رپوژه ف
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روژه مربوطـه،  

  

مـورد  مقادير 

  

استاد پـر عيين

سپس و ه شود

تع و همچنين 

نمايش داده اد

های مزبورژهو

حالت ايجاتا  د

نشجو برای پرو

اييدنم كليك "

، تعريف داوژه

  است: 

  ر حالت

پر انواع تعريف

سير زير ميسر

تغيير" گزينه ي

  د:

ت امكان ردازش

 .ت

ن پردازش از مس

روي ،وژه جديد

کنيد وارد پروژه

پر اين كمك ه

است پذير مكان

دستيابی به اين

جهت ايجاد پرو

پ به مربوط ظر

به

ام

د

ج

نظ



 

 

 

  

 

کليـک   

 ورود امکـان  

تا نموده كليك

 پروژه حذف 

 .شـوند مـي  ده

 نظـر  مـورد  ل 

"قفل وضعيت

 ی دکمه

و شـده  اسـبه 

  .است ده

ك "غيير حالت

كه شود توجه

داد نمايش فرم

عمـل سـپس  و

و" فيلـد  مقدار

بر روی ، 

محا خودکـار  ت 

شد گرفته نظر 

تغ" گزينه روي 

. دشو انتخاب 

.

ف پايين جدول 

و كـرده  كليك

م كه است پذير

 وی دکمه

صـورت بـه  اره

در راهنما در ه

 سپس ،كرده 

ر فيلد "شماره"

باشد نشده وب

 در باشد، شده

ك دانشجو هر به

پ امكان صورتي

کليک بر رو از 

همو نامي ثبت

استفاده منظور

وارد را نظر رد

کنار    ی 

منسو آن به ي

ش منسوب روژه

به مربوط سطر 

ص در فقط زش

 پس دانشجو ر

ث گروه و ترم ن

م به فقط نام، ت

مو پروژه شماره

راهنما كمك ه

استادي يا نشجو

پر به نشجوياني

 روي ابتدا ست

پردا اين در ف

هر حذف يا الح

آخرين و نامي ت

ثبت گروه و رم

شابتدا  موجود،

به يا و ده شود

دان هيچ هنوز ه

دان يا دانشجو ال

اس الزم شجويان

حذف و اصالح ت

اصال ايجاد، اي

ثبت گروه و رم

تر اولين مقادير

م پروژه حذف

نمايش داد ذف

كه است نپذير

قبال چنانچه ،ح

دانش اين حذف

  .دشو 

عمليات نوع هر

  .باشد "غيير

برا حالت هر در

  .ماييد

تر اولين مقادير

م براي طالعات

ح/اصالح جهت

حالت اصالح/حذ

امكان صورتي در

اصالح حالت در

ح يا اصالح راي

انجام و نتخاب

ه كه شود وجه

تغ قابل" رابر با

د

نم

م
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ج

ح

 د

د

بر

انت

تو

بر


