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    :دانشجو  يبرا يالم بدهکاراع

. هر دانشجو در سيستم تسويه حساب در يك يا چند موضوع تسويه حساب در اداره هـاي مختلـف بـدهكارمي گـردد    

  : نحوه بدهكار شدن دانشجو به صورتهاي زير است

اسـت   بدهكاري پيش فـرض ه روش ثبت آنها اين حالت صرفا براي موضوعاتي ك :از طريق قوانين تعريف شده .۱

در واقع در قوانين تسويه حساب براي نظامهاي آموزشي حقيقي يا مجـازي دانشـجويان، اداره   . انجام مي شود

  .هــا و موضــوعاتي كــه دانشــجو موظــف بــه تســويه حســاب بــا آنــان اســت تعريــف مــي گــردد             

هـاي  پس از ابطال كارت دانشجو كليه مواردي كه در قانون مربوط به دانشجو وجود دارد به عنوان بدهكاري 

  .دانشجو منظور مي گردد

جوي مـورد  د دانشمي توان )كارمند اياستاد ( مجاز در اين حالت كاربر :بدهكار كردن دانشجو به صورت خاص .۲

  : بنابراين دو حالت وجود دارد .دنظر خود را بدهكار نماي

و در موضـوع و   در اين صورت كاربر مي تواند دانشجوي محدوده خود را انتخاب نمايـد : كاربر كارمند باشد •

به كارمند مورد نظر داده شده است، اقـدام بـه بـدهكار كـردن دانشـجو        داره اي كه اجازه اعالم بدهكاريا

در  اظهار نظـر كليـه كـاربران   و يا  اظهارقبليفقط موضوعات داراي روش ثبت الزم به ذكر است كه . نمايد

  . اين مورد كاربرد دارند

ربر بايد استاد درس، استاد پروژه و يا استاد راهنمـاي دانشـجوي مـورد    در اين صورت كا: كاربر استاد باشد •

در اين حالت اداره استاد همان دانشكده وي در نظر گرفته مي شود و موضوعاتي كه استاد مـي  . نظر باشد

اظهـار نظـر كليـه    و يـا   اظهـار نظـر اسـاتيد   داراي روش ثبت تواند نسبت به آنها اعالم بدهكاري كند بايد 

و يا در صورت نياز، بررسي كننده نهايي (را خود استاد  اظهارنظراساتيدموضوع با روش ثبت  .باشد نكاربرا

 .مي تواند تسويه نمايد) تسويه حساب دانشجو

  

 نمودن ، پس از وارد شده ا لزوم مراجعه دانشجوي ياعالم بدهکارر وارد پردازش ير زياز مسالزم است  ياعالم بده يبرا

  .انتخاب شود    نهيشماره دانشجو گز

  دانشجوا لزوم مراجعه ي ياعالم بدهکار ← ه حسابيتسو ← انيه حساب دانشجويتسو  ← يادار يمال
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انتخاب خواهند بود كه قبال كليه بدهي  تر بوده و در اين صورت فقط دانشجوياني قابل مناسب " يتاييد نهائ

  .هاي آنها تسويه شده باشد

مجاز پـس از بررسـي    وجود داشته باشد ، كاربر »تسويه شده« عنوان  وضعيت تسويهتي كه تحت ستون در صور

 عنـوان كليـك كـرده و    عدم اظهار نظرعبارت  يرو كنترل نهاييمربوطه تحت ستون  سطر درشرايط مي تواند 

  .برگرداند يقبل به حالت درصورت انصرافو يا  کندتبديل  »تاييد نهايي« آن را به 

بـه   »عـدم تسـويه  « عنـوان نسـبت بـه تبـديل     وضعيت تسـويه  مي تواند با كليك كردن تحت ستون مجاز اربرك

  .نمايد و برعكس اقدام »تسويه شده«عنوان

     بـا انتخـاب گزينـه    كاربر مي توانـد  »تاييد نهايي«به  كنترل نهاييستون  عناوين همه پس از تبديل

 .توجه شود که انتخاب اين گزينه الزامي مي باشد. اقدام نمايد تسويه حساب دانشجو نسبت به تاييد نهايي


