
 فرآیند صدور اشتغال بتحصیل

 

 و تکمیل فرم درخواست اشتغال بتحصیل مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش -

بررسی اطالعات نوشته شده توسط دانشجو و تهیه پیش نویس توسط کارشناس و ارسال بررا  مئرلول    -

 آموزش

 بررسی توسط رئیس آموزش ودر صورت تائید، ارسال برا  معاونت آموزشی -

 معاونت آموزشی امضاء توسط -

 چاپ گواهی اشتغال بتحصیل توسط دبیرخانه و تحویل به دانشجو -

باشد که صدورمئتقیم اشتغال بتحصیل برا  آنها ممنوع چنانچه تقاضا  دانشجو مربوط به سازمانهایی  -

سازمان نظام وظیفه( ارسال درخواست اشرتغال بتحصریل بره اداره     -اداره گذرنامه -است )سفارتخانه ها

 دانشگاه و راهنمایی دانشجو جهت مراجعه به آنجا آموزش

  



 فرآیند انتخاب واحد

 

وارد کردن برنامه ها  کالسی در سایت سما توسط کارشناس آموزشی تا قبرل از زمران انتخراا وا رد      -

 طبق تقویم آموزشی دانشگاه

 مراجعه دانشجو به سایت سما طبق تقویم آموزشی دانشگاه -

سامانه با رعایت پیش نیازها، سقف وا د، ترداخالت برا نظرر مردیر گرروه و      انتخاا دروس ارائه شده در  -

 استاد راهنما  مربوطه

 تائید نهایی وا دها  انتخابی و ارائه پرینت انتخاا وا د با امضاء مدیر گروه به آموزش دانشکده -

 

  



 فرآیند اعالم انصراف از تحصیل

 

 ذکر تاریخ به کارشناس آموزش ارائه درخواست کتبی انصراف توسط دانشجو با -

 اا به دانشجو توسط کارشناس آموزشارائه فرم تئویه  ئ -

 توسط دانشجو کارت دانشجویی به کارشناس آموزش تحویل کلیه فرمها  تئویه  ئاا و -

 دانشجو توسط کارشناس تهیه ریزنمرات تائید شده  -

 تهیه پیش نویس و ارسال درخواست ومدارک دانشجو به مئلول آموزش -

 بررسی و تایید و ارسال جهت معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی و ارسال به آموزش دانشگاه -

 ارسال فیزیکی کارت دانشجویی و اصل ریزنمرات به آموزش دانشگاه -

 تا یک ماه دانشجو فرصت دارد درخواست خودرا پس بگیرد -

  



 فرآیند اخذ مرخصی تحصیلی

 

 ز شروع ترم توسط دانشجوا درخواست کتبی تا دوهفته قبالارائه  -

 گرفتن موافقت مدیر گروه توسط دانشجو -

 طرح در شورا  آموزشی دانشکده -

 موافقت در صورتیکه برا  اولین بار باشد، با ذکر پذیرفتن کلیه عواقب توسط دانشجو -

آموزشری و ارسرال بررا  مئرلول     چنانچه برا  بار دوم به بعد باشد تهیه پیش نویس توسط کارشرناس   -

 آموزش

 بررسی و تائید و ارسال جهت امضاء معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی و ارسال به آموزش دانشگاه جهت بررسی و اعالم نظر -

  



 فرآیند انجام حذف و اضافه

 

 مراجعه دانشجو طبق تقویم آموزشی به سایت سما -

درس یا اضافه کردن دو درس یاتغییر گروه یک درس با نظر مدیر گروه و استاد راهنمرا   دوامکان  ذف  -

 با رعایت پیش نیازها، تداخالت و سقف وا د توسط دانشجو

 تائید نهایی  ذف و اضافه و گرفتن پرینت آن توسط دانشجو -

 گرفتن امضاء پرینت  ذف و اضافه توسط مدیر گروه و تحویل توسط دانشجو -

 ده توسط دانشجو به کارشناس آموزشینت امضاء شتحویل پر -

  



 فرآیند انجام حذف اضطراری

 

 مراجعه دانشجو طبق تقویم آموزشی به سایت سما -

امکان  ذف یک درس نظر  بشرطی که تعداد وا دها  باقی مانده دانشجو کمتر از  د مجاز نباشد با  -

 مدیرگروه توسط دانشجوموافق نظر 

 در سیئتم سما و گرفتن پرینت آن توسط دانشجو تائید نهایی  ذف اضطرار  -

 گرفتن امضاء مدیر گروه در پرینت گرفته شده توسط دانشجو -

 رینت امضاء شده به کارشناس آموزشتحویل پ -

  



 فرآیند دریافت کارت المثنی

 

 مراجعه دانشجو به کارشناس آموزشی و اعالم مفقود  کارت  -

 کارشناس آموزشدریافت فرم درخواست کارت المثنی از  -

 تکمیل فرم در دفتر ثبت اسناد رسمی و انجام گواهی امضاء -

 ریال به  ئاا اعالم شده در فرم 011111واریز مبلغ  -

 تحویل فرم تکمیل شده و گواهی امضاء و فیش واریز  توسط دانشجو به کارشناس آموزشی -

 تهیه پیش نویس توسط کارشناس و ارسال به مئلول آموزش -

 پیش نویس جهت امضاء نهایی به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزشبررسی و ارسال  -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی و ارسال به آموزش دانشگاه -

 ارسال فیزیکی اصل فیش بانکی به معاونت آموزشی دانشگاه -

 مراجعه دانشجو به دبیرخانه جهت اخذ شماره نامه -

 آموزشی دانشگاهمراجعه دانشجو با داشتن شماره نامه به معاونت  -

 

  



 فرآیند ارسال گواهی بیماری دانشجو جهت حذف ترم یا واحد درسی

 

 رک مربوط به آن به کارشناس آموزشارائه گواهی بیمار  و کلیه مدا -

 تهیه پیش نویس با پیوست مدارک و ارسال به مئلول آموزش -

 بررسی و ارسال به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 نهایی نامه توسط معاون آموزشیتائید و امضاء  -

 ارسال نامه به کمیئیون پزشکی دانشگاه )مرکز بهداشت درمان دانشجویان( -

 ارسال رونوشت نامه به آموزش دانشگاه -

 در صورت تائید مرکز  ذف وا د یا کل ترم دانشجو -

 

  



 فرآیند صدور اخطار به دانشجوی مشروط

 

 و چک کردن معدل ترم و  آموزشحصیلی دانشجو توسط کارشناس بررسی وضعیت ت -

تهیه پیش نویس اخطار کتبی به ولی دانشجو و رونوشرت بره آمروزش دانشرگاه برا ذکرر تعرداد دفعرات          -

 مشروطی به مئلول آموزش

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 تائید نهایی و امضاء توسط معاونت آموزشی -

 دانشگاهدریافت رونوشت توسط امور آموزشی  -

 پرینت اخطار کتبی توسط دبیرخانه و ارسال به آدرس محل سکونت والدین دانشجو -

وا رد توسرط    01ش از بررسی وا دها  انتخابی دانشجو در نیمئال جار  جهت جلوگیر  از اخذ بری  -

 کارشناس آموزش

  



 فرآیند غیبت های بیش از حد مجاز

 

 توسط استاد درس اعالم اسامی دانشجویان -

در جلئرات کرالس دارنرد جهرت  رذف       01/1نی استاد به دانشجویانی کره ییبرت بریش از    اطالع رسا -

 اضطرار  درس

 دانشجو مراجعه به سایت سما نموده و طبق تقویم آموزشی وا د را  ذف می نماید -

 دانشجو وا د را  ذف نمی کند -

 اعالم کتبی استاد به وا د آزمون و ارزیابی جهت محرومیت دانشجو از امتحان -

اطالع رسانی وا د آزمون به دانشجویی که از امتحان محروم شده است مبنی بر اینکه در جلئه امتحان  -

  ضور پیدا نکند

 درج نمره صفر برا  دانشجویی که از امتحان محروم شده است -

  



 فرآیند صدور معرفی نامه کارآموزی دانشجویان

 

 مراجعه دانشجویان به گروه جهت تقئیم بند  بیمارستانها -

 هماهنگی گروهها با بیمارستانها و بخش ها  مربوط به هرگروه جهت اخذ پذیرش برا  دانشجویان -

 تهیه پیش نویس معرفی نامه از طرف گروه و ارسال به معاونت آموزشی دانشکده -

 ها در دفتر معاونت آموزشی و ارسال برا  معاونت آموزشی تایپ پیش نویس -

 امضاء معاونت آموزشی -

 به دبیرخانه جهت دریافت معرفی نامهمراجعه دانشجو  -

  ضور دانشجو در بیمارستان جهت گذراندن دروه کارآموز  -

  



 فرآیند حضور و غیاب کالسها

 

 چک کردن تشکیل کالسها بصورت روزانه توسط مئلول اتاق اساتید -

اعالم گزارش کالسها  تشکیل نشده بصورت روزانه توسط مئرلول اتراق اسراتید و ارسرال بره معاونرت        -

 آموزشی دانشکده

از استاد توسرط مئرلول اتراق اسراتید و ارسرال بره       کالس جبرانی  تشکیل تهیه پیش نویس درخواست -

 معاونت آموزشی دانشکده

 امضاء نامه توسط معاون آموزشی -

 ارسال نامه به استاد درس توسط دبیرخانه -

 مراجعه استاد به اتاق اساتید جهت تعیین روز و ساعت کالس جبرانی -

 اطالع رسانی به دانشجویان در رابطه با زمان و مکان کالس جبرانی توسط مئلول اتاق اساتید  -

اتراق  دو ترم توسرط مئرلول   تهیه آمار درصد کالسها  تشکیل شده به تفکیک گروه آموزشی در پایان  -

 اساتید

 

  



 فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه

 

 دانشجویی به کارشناس آموزشمراجعه دانشجو جهت تائید فرم دریافتی از معاونت  -

 تکمیل قئمت آموزشی فرم توسط کارشناسی و ارجاع به مئلول آموزش -

 بررسی و پاراف مئلول آموزش و ارجاع به معاونت آموزشی -

 امضاء و مهر توسط معاون آموزشی دانشکده -

  



 رفی دانشجو جهت انجام پروژه و تحقیقعفرآیند م

 

 دانشجودریافت فرم درخواست از کارشناس توسط  -

 مراجعه به گروه و تکمیل فرم توسط مدیر گروه -

 واست تکمیل شده به کارشناس آموزشتحویل فرم درخ -

 تهیه پیش نویس معرفی نامه توسط کارشناس و ارسال به مئلول آموزش -

 بررسی و ارجاع نامه به معاونت آموزشی -

 امضاء نامه توسط معاونت آموزشی -

 پرینتها  نامهمراجعه دانشجو به دبیرخانه و دریافت  -

 

  



 فرآیند ارسال فرم اصالحیه )حذف درس(

 

 وصول نامه تائید مدارک بیمار  دانشجو از مرکز بهداشت و درمان دانشجویان -

 ارجاع نامه به مئلول آموزش توسط معاون آموزشی -

 ارجاع به کارشناس آموزش توسط مئلول آموزش -

توسط کارشناس رشته و ارسال به مئلول  تهیه فرم اصال یه  ذف درس با پیوست نامه مرکز بهداشت -

 آموزش

 بررسی و ارجاع نامه به معاون آموزشی توسط مئلول آموزش -

 امضاء برنامه توسط معاون آموزشی -

 وصول نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

 

  



 فرآیند ارسال فرم اصالحیه )احتساب(

 

 وصول اعالم نمره میهمانی دانشجو از آموزش دانشگاه -

 به مئلول آموزش توسط معاون آموزشی ارجاع نامه -

 ارجاع به کارشناس آموزش توسط مئلول آموزش -

توسرط کارشرناس    تهیه فرم اصال یه ا تئاا درس با پیوست اعالم نمره و ارسال به مئرلول آمروزش   -

  آموزش

 بررسی و ارجاع نامه به معاون آموزشی توسط مئلول آموزش -

 امضاء نامه توسط معاون آموزشی -

 توسط امور آموزشی دانشگاهوصول نامه  -

  



 فرآیند ارسال فرم اصالحیه )تغییر نمره(

 

 آموزش وصول اعالم نمره از استاد توسط کارشناس -

ارجاع اعالم نمره استاد چنانچه نمره ثبت نهایی شده باشد به شورا  آموزشی دانشکده جهرت تائیرد برا     -

 درج عالمت تغییر نمره توسط استاد

 به کارشناس آموزشیارجاع نظر شورا  آموزشی  -

تهیه پیش نویس در صورتیکه نمره اعالم شده استاد گزارش نشرده یرا ناتمرام اعرالم شرده باشرد یرا در         -

 و ارسال برا  مئلول آموزشآموزش شورا  آموزشی موافقت شده باشد توسط کارشناس 

 بررسی و ارجاع پیش نویس به معاونت آموزشی جهت امضاء نهایی توسط مئلول آموزش -

 تائید و امضاء نهایی معاونت آموزشی و ارسال به آموزش دانشگاه -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

  



 فرآیند تحویل سرفصل به دانشجوی فارغ التحصیل

 

 مراجعه دانشجو به همراه درخواست کتبی به دفتر معاونت آموزشی -

 ارجاع درخواست دانشجو به مئلول آموزش توسط معاونت آموزشی -

 توسط مئلول آموزش آموزش رجاع درخواست دانشجو به کارشناسا -

 تهیه سرفصل ها و مهر زدن تمام صفحات آن توسط کارشناس رشته -

اگر دانشجو سرفصل ها را برا  ترجمه می خواهد تهیه پیش نویس نامه توسط کارشرناس و ارسرال بره     -

 مئلول آموزش

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 امضاء نهایی نامه -

 دریافت نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه -

را برا  ترجمه نخواهد تحویل سرفصرل هرا  مهرر شرده بره و  توسرط       فصل در صورتیکه دانشجو سر -

 کارشناس رشته

  



 فرآیند تهیه ریزنمرات جدید دانشجویان قدیمی

 

 وصول نامه از آموزش دانشگاه -

 به مئلول آموزش ارجاع نامه از معاونت آموزش -

 ارجاع نامه از مئلول آموزش به کارشناس مربوطه -

 بررسی توسط کارشناس و ورود اطالعات به سیئتم سما -

 تهیه سه نئخه پرینت ریز نمرات کامل شده و ارسال جهت امضاء -

 و ارسال به مئلول آموزشتوسط کارشناس آموزش  تهیه پیش نویس با پیوست ریز نمرات  -

 معاونت آموزشی توسط مئلول آموزشبررسی و ارجاع به  -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

 ارسال دو نئخه اصل ریزنمرات بصورت فیزیکی به امور آموزشی دانشگاه -

  



 دانشنامه امضاءفرآیند 

 

 وصول نامه از آموزش دانشگاه -

 ارجاع از معاونت آموزشی به مئلول آموزش  -

 از مئلول آموزش به کارشناس آموزشارجاع نامه  -

 بررسی دانشنامه و در صورت صحت مندرجات تهیه پیش نویس و ارسال برا  مئلول آموزش -

 پاراف مینوت دانشنامه و ارسال جهت دفتر ریاست برا  امضاء رئیس دانشکده -

 بررسی مئلول آموزش و ارجاع به معاونت آموزشی -

 امضاء نهایی معاونت آموزشی -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

 ارسال اصل دانشنامه پس از امضاء و مهر برجئته به امور آموزشی دانشگاه -

  



 فرآیند معرفی به استاد

 

بررسی وضعیت دانشجو از نظر وجود تنها یک درس باقی مانده افتاده جهت فرایت از تحصریل یرا یرک     -

 درس باقی مانده افتاده با کارآموز  در عرصه

و ارسرال بره مئرلول    آمروزش  هفته از شروع ترم توسرط کارشرناس    6تهیه پیش نویس بعد از گذشت  -

 آموزش

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 بررسی و تائید نهایی و امضاء توسط معاونت آموزشی -

 دریافت نامه توسط دانشجو با مراجعه به دبیرخانه -

 امتحان زمانمراجعه دانشجو به استاد جهت تعیین  -

  



 فرآیند اخذ دروس پیش نیاز و هم نیاز

 

 ازکارشناس آموزش مراجعه دانشجو به کارشناس و دریافت فرم درخواست هم نیاز  -

 مراجعه به مدیر گروه جهت گرفتن موافقت -

 مراجعه به معاونت آموزشی جهت گرفتن موافقت -

 دانشکده جهت بررسی و تصمیم گیر ارجاع فرم به شورا  آموزشی  -

 ارجاع نظر شورا به مئلول آموزش -

 ارجاع نظر شورا توسط مئلول آموزش به کارشناس آموزش -

 اعالم نظر شورا به دانشجو توسط کارشناس آموزش -

  



 فرآیند اعالم معدل دانشجویان با نامه استعالم مراکز

 

 از مراکز اشتغال والدین یا دانشجووصول نامه استعالم معدل  -

 ارجاع معاونت آموزشی به مئلول آموزش -

 ارجاع مئلول آموزش به کارشناس آموزش -

 و ارسال جهت مئلول آموزشتوسط کارشناس آموزش بررسی و تهیه پیش نویس نامه  -

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزش توسط مئلول آموزش -

 تائید و امضاء نهایی نامه -

 دانشجو به دبیرخانه جهت دریافت پرینت نامهمراجعه  -

  



 فرآیند اخذ مجوز دریافت دو درس با واحد کارآموزی در عرصه

 

 بررسی وضعیت دانشجویان توسط کارشناس آموزشی و یافتن دانشجویان واجد شرایط -

 تهیه پیش نویس نامه و ارسال برا  مئلول آموزش -

 آموزشیبه معاونت بررسی و ارجاع توسط مئلول آموزش  -

 بررسی و امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

  



فرآیند اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی بیش از حد مجاز یا اتمام 

 سنوات تحصیلی قابل طرح در شورای آموزشی یا کمیسیون موارد خاص

 

انی که بیش از  د مجاز مشروط بوده و یاسرنوات  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و یافتن دانشجوی -

 تحصیلی آنان به پایان رسیده توسط کارشناس آموزشی

 تهیه پیش نویس اعالم وضعیت تحصیلی دانشجو توسط کارشناس به مئلول آموزش -

 به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزشبررسی و ارجاع نامه  -

 آموزشیبررسی و تائید و امضاء نهایی توسط معاونت  -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

 

  



فرآیند اخطار به دانشجویی که در نیمسال جاری جهت ثبت نام و انتخاب واحد 

 مراجعه نداشته است

 

 بررسی لیئت دانشجویان انتخاا وا د نکرده توسط کارشناس بعد از  ذف و اضافه  -

 ارسال به مئلول آموزشتهیه پیش نویس اخطار به دانشجویان عدم مراجعه و  -

 بررسی و تائید و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 تائید و امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی -

 ارسال رونوشت به آموزش دانشگاه -

 پرینت نامه توسط دبیرخانه و ارسال به آدرس دانشجو -

  



اغت از فرآیند اخطار به دانشجویان فارغ التحصیلی که جهت انجام امور فر

 تحصیل مراجعه نمی کنند

 

 تهیه پیش نویس توسط کارشناس آموزشی و ارسال به مئلول آموزش -

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 بررسی و تائید و امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی -

 ارسال رونوشت به آموزش دانشگاه -

 دانشجوپرینت نامه توسط دبیرخانه و ارسال به آدرس  -

  



 فرآیند معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت ورود به مقاطع باالتر

 

 ثبت نام دانشجو در دفتر استعدادها  درخشان دانشگاه -

 وصول نامه از دفتر استعدادها  درخشان دانشگاه -

 ارجاع معاونت آموزشی به مئلول آموزش -

 اع مئلول آموزش به کارشناس آموزشارج -

نویس معرفی نفرات اول تا سروم هرر رشرته و ارجراع بره مئرلول آمروزش توسرط         بررسی و تهیه پیش  -

 آموزش کارشناس

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 تائید و امضاء نهایی معاونت آموزشی -

 وصول نامه توسط دفتر استعدادها  درخشان دانشگاه -

 

  



 فرآیند فراغت از تحصیل دانشجو

آخرین نمرره دانشرجو در مقطرا کارشناسری و تراریخ دفراع از پایران نامره در مقطرا          تاریخ ثبت نهایی  -

 تحصیالت تکمیلی تاریخ فرایت از تحصیل دانشجو محئوا میگردد

 ثبت نهایی شده به کارشناس آموزش مراجعه دانشجویی که تمام نمرات و  -

ئویه  ئاا داخلی بره  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و در صورت گذراندن کلیه وا دها دادن فرم ت -

 آموزش دانشجو و درج تاریخ فارغ التحصیلی توسط کارشناس

 راهنمایی دانشجو جهت تکمیل فرم تئویه  ئاا داخلی -

 آموزشدریافت فرم تکمیل شده و کلیه مدارک الزم فرایت از تحصیل از دانشجو توسط کارشناس  -

 سیئتمتکمیل اطالعات دانشجو در سیئتم سما و ییرفعال کردن و  در  -

 تهیه کارنامه کامل دانشجو از سیئتم سما -

 توسط کارشناس آموزشآموزش مئلول گزارش و ارسال به تایپ گزارش فارغ التحصیلی و تکمیل  -

 بررسی و درصورت تائید امضاء و ارجاع به معاون آموزشی دانشکده توسط مئلول آموزش -

 ط معاونت آموزشیبررسی و در صورت تائید امضاء و ارجاع به رئیس دانشکده توس -

بررسی و در صورت تائید امضاء و ارسال به معاونت و ارسال به معاونت آموزشی جهت ممهور شردن بره    -

 مهر آموزش، ارجاع به مئلول آموزش

 ممهور کردن گزارش و ارسال به دبیرخانه جهت ارسال توسط مئلول آموزش -

 اسکن مدارک و ارسال گزارش به امور آموزشی دانشگاه -

نامه فرایت از تحصیل و دو نئخه ریزنمرات تائید شده به امور آموزشی  زیکی کارت دانشجویی،ارسال فی -

 دانشگاه

 دریافت فرایت از تحصیل توسط امور آموزشی دانشگاه -

 



 فرآیند پرداخت حق التدریس

 ر ترم توسط کارشناس  ق التدریس تهیه لیئت اساتید مشمول دریافت  ق التدریس در ابتدا  ه -

 توسط کارشناس  ق التدریس  نویس قرارداد  ق التدریس و ارسال جهت هر استاد تهیه پیش -

پیگیر  تکمیل و ارسال فرم پیش نویس تکمیل شده و کلیه مدارک الزم استاد توسط کارشرناس  رق    -

 التدریس

 تایپ پیش نویس ها  تکمیل شده توسط کارشناس  ق التدریس -

 کارشناس  ق التدریس ها از استاد مربوطه دریافت امضاء قرارداد تایپ شده و کامل توسط -

 تهیه جدول  ق التدریس اساتید توسط کارشناس  ق التدریس -

 ارسال  ق التدریس ها برا  امضا  مئلول آموزش توسط کارشناس  ق التدریس -

 ارسال  ق التدریس ها برا  امضا  معاونت آموزشی دانشکده توسط کارشناس  ق التدریس -

 را  امضاء ریاست دانشکده توسط کارشناس  ق التدریسارسال  ق التدریس ها ب -

تهیه پیش نویس نامه ارسال  ق التدریس ها به انضمام جدول  رق التردریس توسرط کارشرناس  رق       -

 التدریس و ارسال برا  مئلول آموزش

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی دانشکده توسط مئلول آموزش -

 امضاء توسط معاونت آموزشی -

 ط معاونت آموزشی دانشگاهوصول نامه توس -

ارسال فیزیکی اصل قراردادها   ق التدریس به معاونت اموزشی دانشگاه جهت تائید صال یت تدریس  -

 توسط دبیرخانه

 بازگشت  ق التدریس ها  تائید صال یت شده از معاونت آموزشی دانشگاه -

  ارجاع معاونت آموزشی به  ئابدار  دانشکده جهت پرداخت -



 ریزی درسی هر ترمفرآیند برنامه 

 آماده کردن دروس پیشنهاد  ترم آینده توسط کارشناسان -

 تهیه پیش نویس ارسال دروس پیشنهاد  به مدیران گروه توسط کارشناس و ارجاع به مئلول آموزش -

 بررسی و ارجاع به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 تائید و امضاء معاونت آموزشی  -

 مدیر گروه دریافت برنامه پیشنهاد  توسط -

بررسی و برنامه ریز  روز و ساعت و نام اساتید دروس تخصصی هر گروه توسط مردیر گرروه و اعضرا      -

 گروه

 ارسال برنامه ها  آماده شده توسط مدیر گروه به معاونت آموزشی دانشکده -

 ارسال برنامه ها  آماده شده توسط معاونت آموزشی به مئلول آموزش -

روس عمومی و کالس بند  برنامه ها  هم رشته هرا و انجرام مکاتبرات    بررسی و تعیین روز و ساعت د -

 مربوط به آن

 تایپ برنامه ها   اضر شده -

 مربوطهآموزش ارجاع برنامه ها  آماده شده هر رشته به کارشناس  -

 صدور ابالغ اساتید -

 به مدیران گروه جهت مئلول آموزش آموزش ارسال برنامه ها  کامل توسط کارشناس -

 ط مدیر گروهدریافت توس -

 ارسال یک نئخه از برنامه ها در سایت دانشکده -

 وارد کردن برنامه ها در سیئتم سما جهت انجام انتخاا وا د دانشجویان -

 نصب برنامه ها در تابلو اعالنات -



 فرآیند انتقال یا تغییر رشته به دانشکده

 

 وصول نامه موافقت با انتقال یا تغییر رشته از آموزش دانشگاه -

 نامه از معاونت آموزشی به مئلول آموزشارجاع  -

 ش به کارشناس آموزشارجاع نامه از مئلول آموز -

بررسی وا دها  گذرانده دانشجو و معادل سراز  آنهرا طبرق بخشرنامه و راهنمرایی و  جهرت انجرام         -

 انتخاا وا د با نظر گروه آموزشی مربوطه

 راهنمایی دانشجو جهت  ضور در کالس -

 دانشجویی جهت دریافت خدمات رفاهی و کارت دانشجویی ارجاع دانشجو به معاونت -

 توسط کارشناس آموزش وا دها  معادل ساز  شده و ارسال به مئلول آموزش تهیه پیش نویس -

 بررسی و ارسال به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 تائید نهایی و امضاء توسط معاونت آموزشی -

 دریافت نامه توسط امور آموزشی دانشگاه -

  



 فرآیند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده جدید

 

 مراجعه دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر به سایت دانشگاه و انجام ثبت نام اینترنتی -

مراجعه دانشجو به دانشکده در زمان مقرر شده توسط دانشگاه جهت تحویل اصل مردارک ثبرت نرام برا      -

 دردست داشتن تائیدیه ثبت نام اینترنتی

مدارک دانشجو و فرمهایی که باید تکمیل کنند و دریافت آنها توسرط کارشرناس طبرق لیئرت     بررسی  -

 ارسالی از سازمان سنجش

 راهنمایی دانشجو جهت مراجعه به سایت سما و انجام انتخاا وا د -

 آموزش دریافت پرینت انتخاا وا د تائید شده دانشجو توسط کارشناس -

 راهنمایی دانشجو جهت  ضور در کالس -

 اع دانشجو به معاونت دانشجویی جهت دریافت کارت دانشجویی و استفاده از تئهیالت رفاهیارج -

 راهنمایی دانشجو جهت انجام درخواست ارسال تائیدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی -

  



 فرآیند میهمان شدن دانشجو در دانشگاههای دیگر

 

 و اخذ فرم درخواست مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش -

 دانشجو به مدیر گروه و اخذ موافقت و  مراجعه -

 مراجعه دانشجو به معاونت آموزشی و اخذ موافقت و  -

 مئلول آموزش و اخذ موافقت و مراجعه به  -

 مربوطه یل فرم درخواست به کارشناس آموزشتحو -

 توسط کارشناس آموزش تهیه پیش نویس و ارسال جهت آموزش -

 معاونت آموزشی دانشگاه بررسی و ارسال پیش نویس جهت امضاء نهایی به -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی دانشکده -

 مراجعه دانشجو به دبیرخانه جهت دریافت شماره نامه -

 مراجعه دانشجو با شماره نامه به آموزش دانشگاه یا دانشکده ا  که قصد میهمان شدن در آنجا را دارد -

  



 فرآیند پذیرش دانشجوی میهمان چند درس یا ترمیک

 

 مراجعه دانشجو به سایت معاونت آموزشی دانشگاه در زمان مقرر و ثبت نام جهت میهمان شدن -

 شدن دانشجو وصول نامه موافقت دانشگاه با میهمان -

 اخذ نظر موافق مدیرگروه در صورت ارائه وا دها توسط معاونت آموزشی -

 ارسال نامه به مئلول آموزش توسط معاونت آموزشی -

 ل آموزش به کارشناس آموزشسط مئلوارسال نامه تو -

بررسی وا دها  پیشنهاد  و ارائه فرم انتخراا وا رد دانشرجو  میهمران و محاسربه شرهریه توسرط         -

 و اعالم به دانشجوآموزش  کارشناس 

 به کارشناس آموزش واریز شهریه توسط دانشجو و تحویل فیش و فرم تکمیل شده انتخاا وا د -

 سط کارشناس آموزشتو راهنمایی دانشجو جهت  ضور در کالس -

 توسط کارشناس آموزش ارسال فیش بانکی به  ئابدار  دانشکده -

 تهیه پیش نویس جهت اعالم انتخاا وا د و ارسال کپی فیش بانکی و ارسرال جهرت مئرلول آمروزش     -

 توسط کارشناس آموزش

 بررسی و تائید و ارسال پیش نویس جهت امضا به معاونت آموزشی -

 وزشیامضاء نهایی توسط معاونت آم -

 ارسال نامه به معاونت آموزشی دانشگاه -

 

  



 فرآیند پذیرش دانشجوی میهمان تک درس

 

 مراجعه دانشجو به همراه معرفی نامه از دانشگاه مبدا به مدیر گروه جهت گرفتن موافقت -

 مراجعه دانشجو با گرفتن نظر موافق مدیرگروه به معاون آموزشی جهت گرفتن موافقت ایشان -

 به دبیرخانه و ثبت معرفی نامه ایشان در دبیرخانهمراجعه دانشجو  -

 سط معاونت آموزشی به مئلول آموزشارسال نامه تو -

 سط مئلول آموزش به کارشناس آموزشارسال نامه تو -

 ارائه فرم انتخاا وا د دانشجو  میهمان به دانشجو توسط کارشناس و محاسبه شهریه وا د -

 رائه فرم و فیش بانکی به کارشناس آموزش توسط دانشجوواریز شهریه توسط دانشجو و تکمیل فرم و ا -

 راهنما  دانشجو جهت  ضور در کالس -

 ارسال فیش بانکی به  ئابدار  دانشکده -

 

  



 ال توام با تغییر رشته از دانشکدهقفرآیند انتقال یا انت

 

بعد از گذشت دو ترم ازتحصیل دانشجو و دریافت فرم درخواسرت   مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش -

 آموزش و تکمیل و تحویل آن به کارشناسآموزش ال یا تغییر رشته از کارشناس قانت

 توسط کارشناس آموزش بررسی فرم و تهیه پیش نویس و ارسال به مئلول آموزش -

 و درصورت تائید ارسال جهت معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش بررسی  -

 امضاء نهایی توسط معاونت آموزشی و ارسال به اداره آموزش دانشگاه جهت بررسی و اعالم نظر  -

 دریافت نامه موافقت یا مخالفت دانشگاه با درخواست دانشجو -

 نشجواعالم به دانشجو و در صورت موافقت تحویل فرم تئویه  ئاا به دا -

 دریافت تئویه  ئابها  انجام شده و کارت دانشجویی توسط کارشناس آموزش -

 تهیه ریزنمرات تائید شده توسط دانشجو -

 ئویه  ئاا دانشجو به مئلول آموزشتهیه پیش نویس و ارسال مدارک ت -

 بررسی و تائید جهت امضاء نهایی معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 ارسال مدارک به آموزش دانشگاهامضاء نهایی معاون آموزشی و  -

 ارسال فیزیک ریزنمره و کارت دانشجویی به آموزش دانشگاه -

 

  



 فرآیند ارائه آمار پذیرفته شدگان هر سال تحصیلی

 

ارائه فرم خام جما آور  آمار توسط مئلول آموزش به کارشناسان آموزش پس از گذشت زمان  رذف   -

 واضافه

 کارشناسان توسط مئلول آموزشجما آور  فرمها  تکمیل شده  -

 جمررا بنررد ، پرراالیش و ارائرره گررزارش آمررار دانشررجویان پذیرفترره شررده هررر سررال توسررط مئررلول     -

 آموزش به معاونت آموزشی

  



 فرآیند ارائه آمار دانشجویان شاغل بتحصیل در هر ترم تحصیلی

 

زمان  ذف و اضافه طبق ارائه فرم خام جما آور  آمار دانشجویان شایل بتحصیل هر ترم پس از پایان  -

 تقویم آموزشی توسط مئلول آموزش به کارشناسان آموزش

 جما آور  فرم ها  تکمیل شده کارشناسان توسط مئلول آموزش -

جما بند  و پاالیش و ارائه گزارش آمار دانشجویان شایل بتحصیل هر ترم به تفکیرک رشرته مقطرا و     -

 جنئیت به معاونت آموزشی

  



 شجویان میهمان هر ترم تحصیلیفرآیند ارائه آماردان

 

ارائه فرم خام جما آور  دانشجویان میهمان و میزان شهریه پرداختی آنان توسط مئرلول آمروزش بره     -

 کارشناسان آموزشی

 جما آور  فرمها  تکمیل شده کارشناسان توسط مئلول آموزش -

ی آنران در هرر تررم    جما بند  و پاالیش و ارائه گزارش آمار میهمانان و جمرا میرزان شرهریه پرداختر     -

 تحصیلی به تفکیک رشته و مقطا تحصیلی به معاونت آموزشی

 

  



 فرآیند ارائه آمار دانشجویان نقل و انتقال یافته به دانشکده در هر ترم تحصیلی

 

ارائه فرم خام جما آور  آمار دانشجویان به همراه رشته و سهمیه انتقالی به کارشناسان آموزش توسط  -

 مئلول آموزش

 آور  فرمها  تکمیل شده کارشناسان توسط مئلول آموزشجما  -

 جما بند  و پاالیش و ارائه گزارش آمار نقل و انتقالیها به معاونت آموزشی توسط مئلول آموزش -

 

  



 فرآیند ارائه آمارهای ترمیک هرترم تحصیلی

 

 ارائه فرم خام جما آور  آمارها  ترمیک به کارشناسان آموزشی توسط مئلول آموزش -

 جما آور  فرمها  تکمیل شده کارشناسان توسط مئلول آموزش -

 جما بند  و پاالیش و ارائه گزارش آمارها  ترمیک توسط مئلول آموزش به معاونت آموزشی -


