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  .استفاده نمایید) IE(براي ثبت درخواست خود از مرورگر اینترنت اکسپلورر : توجه
  
  :شوراي بررسی موارد خاصسامانه معرفی *

تسـهیل در  سامانه شوراي بررسی موارد خاص با هـدف تسـریع در پاسـخگویی بـه درخواسـت اربـاب رجـوع ،        
توسط سازمان امـور   استانها دانشگاهها و و در اختیار داشتن عملکرد شوراهاي بررسی موارد خاص  گزارشگیري

 .این سامانه زیر مجموعه مدیر کل امور دانشجویان داخل مـی باشـد  . یدگرد يراه انداز دانشجویان وزارت علوم
ــق آدرس  ــجو از طریــــــ ــی دانشــــــ ــا لینــــــــک    http//:91,99,101,134/ آي پــــــ و یــــــ

ddstu/sites/ir.msrt.www://http  کـد  واطالعـات خـود را ثبـت     آموزشیسامانه خدمات با ورود به-
در مرحله دوم کارشناس دانشگاه یـا موسسـه آموزشـی    . نمایدرهگیري دریافت نموده و هزینه رسیدگی را واریز 

نسبت به کنترل اطالعات وارد شده توسط دانشجو اقدام می نماید و نهایتا در مرحله سوم در شوراي بررسی موارد 
  .ستان پرونده مورد رسیدگی نهایی قرار خواهد گرفتخاص ا

  :می گردد بصورت مشروح ارائهعات ثبت اطال ادامه نحوهدر 
  .توسط دانشجو تکمیل می گردد: بخش اول
  :مرحله اول

وارد صـفحه  شوراي بررسـی مـوارد خـاص    درخواست انتخاب گزینه یق متقاضی از طر دانشجوي در این مرحله
  .مرتبط می گردد
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  :مرحله دوم
به مرحله  ومطالعه و در صورت قبول مفاد آن گزینه ادامه را انتخاب پس از ورود به سامانه تعهدنامه را  متقاضی

  . می گرددوارد بعدي 

  
  

  :مرحله سوم
را  یتوضیحات/در بخش شرح. پر کردن گزینه هاي ستاره دار الزامی است )مشخصات متقاضی فرم(در این بخش 

بعد از تکیمل فرم گزینه ثبت را انتخاب . درج نماییدکه فکر می کنید در بررسی درخواست شما موثر می باشد را 
ید در صورتیکه فیلدهاي این بخش را به درستی پرنموده باشید درخواست شما ثبت و کدرهگیري ارائه می نمای

 .شود، چنانچه در تکمیل گزینه ها خطایی وجود داشته باشد سیستم به شما پیغام خطا می دهد
  .اطالعات می باشد ورود نشان دهنده اجباري بودن(*) عالمت  :توجه
یا گرایش شما موجود نمی باشد در قسمت تماس با ما اعالم نمایید تا در اسرع وقت نسبت چنانچه رشته و  :نکته

  .به اضافه نمودن آن اقدام شود
اي فقط یک دانشگاه منتخب در هر استان وجود دارد دانشجویان آموزشکده و دانشکده هاي فنی و حرفه :نکته

  .یحات نام آموزشکده و دانشکده خود را وارد نماییدکه باید در قسمت نام دانشگاه وارد گردد و در قسمت توض
  .در قسمت مشخصات متقاضی کپی کارت ملی، شناسنامه و سند ازدواج در صورت تاهل افزوده گردد :نکته
  .در قسمت پیوست مدارك، مدارك و مستنداتی که در بررسی موارد خاص موثر می باشد قرار دهید :نکته
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 .خطا حجم باالي مدارك پیوست و عکس ها می باشد یکی از رایجترین پیغام هاي

 
  

  :مرحله چهارم
. کد رهگیري داده می شود که دانشجو می بایست در حفظ و نگهداري آن کوشا باشد، پس از ثبت اطالعات اولیه

 نـه گزیهمچنین جهـت تکمیـل مراحـل درخواسـت،     . زیرا از طریق این کد می تواند پیگیر درخواست خود باشد
  .انتخاب نماید ،شدهبه شماره حساب معرفی  که در سامانه مشخص شده ا جهت واریز مبلغیپرداخت ر

و یا عدم دریافت آن به هـر دلیـل بـه کارشـناس مـوارد خـاص       در صورت فراموش نمودن کد رهگیري  :نکته
  .دانشگاه خود مراجعه نمایید/موسسه
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  :مرحله پنجم
ت یکبار دیگر اطالعات کلی شما به نمایش گذاشته می شود و در این بخش قبل از پرداخت هزینه ثبت درخواس

در صورت درست بودن می توانید گزینه پرداخت را انتخاب و در صورت عدم صحت اطالعات گزینه بازگشت را 
  .انتخاب و درخواست را اصالح نمود
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  :مرحله ششم
مرحله اي در دست بررسی می    ست شما در چه شود که درخوا اخت الکترونیکی، در این مرحله نشان داده میپس از پرد

بعد از بخش پرداخت هزینه مربوط به درخواست از سیستم خارج  .باشد و آیتم تکمیل و اصالح فرم را کلیک نمائید
خواهید شد و براي تکمیل دیگر بخشهاي درخواست خود بایستی از بخش پیگیري درخواست با وارد کردن کدملی و 

می توانید به ادامه فرایند تکمیل فرم  تکمیل و اصالح فرمه اي خواهید شد که با انتخاب گزینه کدرهگیري وارد صفح
  .درخواست خود بپردازید
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  :هفتممرحله  
در بخش بعدي وضعیت تحصیلی باید تکمیل گردد، الزم به ذکر  است همانطور که خواهید دید گزینه هاي این بخش 

در قسـمت  .ستاره دار نمی باشند ولیکن چنانچه با صحت پر گردند در فرایند کار سرعت بیشتر ي حاصل خواهد شـد 
. ه صورت فایل فشرده درآورده و پیوست نماییدپیوست مدارك بهتر است ریزنمرات و کارنامه هاي تحصیلی خود را ب

  .بعد از تکمیل بخش دوم گزینه ثبت را انتخاب نمایید تا این بخش ثبت گردد

  
  
  



  
                                                                 سازمان امور دانشجویان  شوراي بررسی موارد خاصسامانه جامع آشنایی با 

 

 

7 

  :مرحله هشتم
در بخش سوم درخواست وضعیت نیمسالهاي تحصیلی متقاضی مورد بررسی قرار می گیرد که شماره نیمسال به صورت 

اینگونه وارد  91گردد به عنوان مثال نیم سال اول سال تحصیلی ه نیمسال درج میال و یک رقم شمارچهار رقم شماره س
  13911: می شود

هاي تحصیلی که گذرانده گردد و می توان با توجه به تعداد نیمسالبا انتخاب عالمت مثبت به تعداد نیمسال ها اضافه می
زینه ثبت را جهت ثبت نمودن این مرحله گل بخش سوم ها بعد از تکمیهمانند دیگر بخش. را تکمیل نمود اید این جدول
  .انتخاب نمایید

  

  
  :مرحله نهم

در بخش چهارم مورد خاص بودن شخص تکمیل می گردد، که متقاضی با توجه به مشکل و مورد خاصی که برایش حادث 
  .شده است به تکمیل جدول می پردازد

  .باشدهاي شروع یا پایان الزامی میرنمودن یکی از تاریخالزم به ذکر است که براي هرکدام از مورد هاي خاص پ
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  :مرحله دهم

بخش پنجم مربط به مکاتبات مرتبط می باشد، چنانچه قبل از تکمیل نمودن این درخواست مکاتباتی در خصوص مشکل 
شاره نمود ودر صورت شما با سازمان یا ارگانهاي مختلف صورت پذیرفته است در این بخش می توان به این نوع مکاتبات ا

داشتن مکاتبات آنها را اسکن نموده و در بخش پیوست مدارك مربوط به مکاتبات مرتبط آنها را پیوست نموده و گزینه ثبت 
  .را انتخاب نمایید
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  :مرحله یازدهم
د و گزینه در بخش ششم وضعیت فعلی خود را با ارائه مدارك و مستندات مربوط به آن در صورت وجود تکمیل می نمایی

  .ثبت را انتخاب می کنید

  
  .در مرحله پایانی با انتخاب گزینه ثبت نهایی فرایند تکمیل درخواست خود را کامل نموده اید

در صورتیکه در یکی از بخش ها خطایی وجود داشته باشد ثبت نهایی امکانپذیر نمی باشد مگر با رفع خطاي مورد نظر که 
 .سیستم به شما اعالم می نماید
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بعد از اتمام تکمیل درخواست در فرصتهایی بعدي جهت پیگیري درواست از قسمت پیگیري درخواست در صفحه اصلی 
  .سامانه خدمات آموزشی می توانید درخواست خود را پیگیري نمایید و ببینید که در چه مرحله اي قرار دارد

  
  پیگیري درخواست  توسط دانشجو: بخش دوم

  

  
  :لمرحله او

  .دانشجو با در اختیار داشتن کد رهگیري و کد ملی می تواند پیگیر درخواست خود باشد
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  :مرحله دوم
  .در این قسمت دانشجو مشاهده می نماید که درخواست خود در چه مرحله اي می باشد
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واست در دست بررسی در دانشگاه یا موسسه باشد تکمیل و اصالح فرم امکانپذیر نمی در صورتی که درخ: نکته
  .باشد

  )روسا، معاونین وکارشناسان(ورود کاربران : بخش سوم
  

  
  

  :مرحله اول
  .در این مرحله معاونین و کارشناسان مربوطه با در اختیار داشتن نام کاربري و رمز عبور وارد کارتابل مربوطه می شوند
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  :مرحله دوم
بررسی موارد خاص و آموزش در این قسمت اطالعات ثبت شده دانشجو بطور همزمان وارد کارتابل کارشناسان شوراي 

کند و از کارتابـل  ا میمعاونین آموزشی، دانشجویی انتقال پید و پس از تایید کارشناسان به کارتابل ریاست، می شوند
  .کارشناسان حذف می گردد

  

 
 
  

در خصوص درخواست دانشجو ) ریاست، معاون آموزشی، معاون دانشجویی(هر زمانی که دستوري توسط یکی از مسئولین 
  .اطالعات از کارتابل دیگر مسئولین حذف و آماده طرح در شورا می گردد. صادر و ثبت گردد


