
 

 

 

 

 

  تعطییل موقت ودائم موسسه وابطال پروانهراهنمای درخواست 

  



 شناسنامه سند

 نام سند موقت ودائم موسسه وابطال پروانه یلیدرخواست تعط یراهنما

 نگارش 1/0

 تاری    خ صدور 20/9/1396

UserTatiliMoaseseVaEbtalParvaneh.v.0.1   نام فایل 

ح سند با ذکر جزییات بیان شده استموقت ودائم موسسه وابطال پروانه  یلیدرخواست تعط یراهنمادر این سند   شر

ا قدرت نما جم سمیر  نوسنده /میر

 

 

 

 تاریخچه بازنگری

ات نسخه نام فایل ح تغییر  نویسنده/ ویراستار تاری    خ شر

UserTatiliMoaseseVaEbtalParvaneh.v.0.1 0.1 ا قدرت نما 20/9/1396  تهیه فایل اولیه  سمیر

 

 

 

 

 

  



 فهرست

 

 4 .................................................................................... ابطال پروانه موقت ودائم موسسه و  یلیدرخواست تعط جاد یا

 5 ................................................................................................................................... درخواست یفرم ها

 7 ...................................................................................................................................... ارسال درخواست

 

 

  



 موقت ودائم موسسه وابطال پروانه یلیدرخواست تعطایجاد 
 

، پس از انتخاب " ثبت درخواست جدید" از منوی درخواست ها، موقت ودائم موسسه وابطال پروانه یلیتعطجهت ایجاد درخواست 

 را   موقت/دائم بخش درخواست تعطییل موقت/ابطال پروانه موسسه/تعطییل گزینه،   بهره برداریاز لیست درخواست های 

 نماییم:  یمانتخاب 

 

"، متقاضی یم تواند لیست موقت/دائم بخش درخواست تعطییل موقت/ابطال پروانه موسسه/تعطییلپس از انتخاب گزینه "

 خود را مشاهده کند: موسسات 

 

 درخواست تعطییل موسسهبا انتخاب تواند  در ستون آخر یم موسسه مورد نظر، در این حالت متقاضی پس از انتخاب

وع کند و وارد صفحه ای مانند زیر شده، که با انتخاب دکمه " درخواست مورد  ثبت درخواست تعطییل نظر خود را شر

ی لیست درخواست های قبیل را مشاهده یم میتواند درخواست را تکمیل و ارسال کند  "موسسه/بخش  : کند   و همچنیر



 

 ظاهر یم شود: ، مانند تمایم درخواست ها صفحه ای با مشخصات زیر پس از انتخاب دکمه فوق

 

وع درخواست،   داده یم شود. نمایش  دای صفحه مشخصات درخواست و موسسهدر ابت که متقاضی باید وارد  جهت شر

و فرم های درخواست  تکمیل اطالعات درخواستمرحله  ه  تکمیل نماید.  را شده  ی جهت ارسال درخواست از دکم همچنیر

 یم توان استفاده کرد.  اداره صدور پروانه ها"ارسال درخواست تعطییل موسسات به آبی رنگ "

 ، متقاضی باید فرم های درخواست را تکمیل نماید: تکمیل اطالعات درخواستبعد از ورود به قسمت 

 فرم های درخواست

 در صورت نیاز به حذف بخش در قسمت اول اطالعات الزم را  باید تکمیل کرد: 

 
 



ا انتخاب دکمه   : انتخاب بخشو سپس ب

 

 

 نمود.  ثبتیم توان درخواست حذف بخش را 

 در صوربر که متقاضی درخواست تعطییل کل موسسه داشته باشد، از قسمت دوم یم توان استفاده کرد: 

 

 

  



 درخواست ارسال

 

موفقیت میتواند درخواست را ارسال نماید. در صوربر که درخواست با موفقیت ارسال شود، پیغایم مبتنی بر در این مرحله متقاضی 

ی ارسال درخواست مشاهده خواهد شد و در غیر این صورت لیست خطاها و نواقص نمایش داده یم شود.  در صورت موفقیت  آمیر

ی بودن ارسال درخواست، درخواست در کارتابل رییس اداره صدور پروانه دانشگاه قرار خواهد گرفت.   آمیر

 


