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 مديريت امور آموزشي وتحصيالت تكميلي
  
 پذيرش دانشجويان جديد الورود 

 ارسال مدارك دانشجو به كميسيون موارد خاص دانشگاه/استاني 

 نظارت و برگزاري امتحانات پايان ترم دانشگاه 

 تاييديه تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي 

 تاييديه تحصيلي دانشجويان كارشناسي جديدالورود 

 تعريف كاربر 

 تغيير رشته 

  دانشجويان با پرداخت شهريهثبت اطالعات مالي 

 ثبت مشخصات و انتخاب واحد دانشجويان ميهمان 
 ثبت نام اصلي 

 ثبت نام مقدماتي دانشجويان مقاطع مختلف 

 حذف پزشكي 

 ميمتر 

 مراحل فارغ التحصيلي 
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                               11-1-2كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 نام فرايند : پذيرش دانشجويان جديد الورود 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : تشكيل پرونده دانشجويان جديد الورود

 
ــرح  شـــ

 تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود مطابق مراحل زير انجام مي پذيرد . فرايند : 
 

 نحوه اجرا :
 هاي آموزشي، فرهنگي و دانشجوييكميته پذيرش و ثبت نام با حضور پرسنل معاونتتشكيل  .1

 از سازمان سنجش به معاونت آموزشي دانشگاه txtدريافت فايل اسامي قبول شدگان به صورت  .2
 تبديل و انتقال كد و دي كدها به سيستم اتوماسيون آموزشي .3
 پذيرش شده اختصاص شماره دانشجويي و شناسه كاربري به داوطلبين .4
 xlsبه فرمت   txtتبديل فايل  .5
 ها مربوطهتفكيك اسامي و ارسال اطالعات به دانشكده .6
 دهي به دانشجويانارسال اسامي به مركز كامپيوتر و كتابخانه براي سرويس .7
 هاتعيين استاد راهنما براي دانشجويان در سيستم اتوماسيون به وسيله دانشكده .8
 روي پوشه مربوط به آندرج اطالعات هر دانشجو بر  .9

 ها هاي ارائه شده به وسيله دانشكدهثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي در گروه .10
تهيه فرم مشخصات، چك ليست درسي و شناسه كاربري و گذر واژه  براي هـر دانشـجو كارشناسـي بـراي      .11

 تحويل به دانشجو
 ر دانشجو تحصيالت تكميليتهيه فرم مشخصات و شناسه كاربري و گذر واژه  براي ه .12
، فـرم  4، فرم شماره1الصاق آيين نامه و فرآيندهاي الزم شامل ثبت نام، ترميم، حذف اضطراري، فرم شماره .13

در پوشه اختصاص يافته به دانشجويان كارشناسي براي تحويل بـه   8، گواهي اشتغال و موارد رديف 5شماره
 دانشجو در پرونده دانشجو درج ميشود)پس از تكميل به وسيله  1،4،5دانشجو(فرم شماره 

، گواهي اشـتغال و  16الصاق آيين نامه و فرآيندهاي الزم شامل ثبت نام، ترميم، حذف اضطراري، فرم شماره .14
 در پوشه اختصاص يافته به دانشجويان تحصيالت تكميلي جهت تحويل به دانشجو 9موارد رديف 

 و زمان ثبت ناممراجعه حضوري دانشجو به سايت و اطالع از مكان  .15

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 تطبيق دانشجو با مشخصات موجود در پوشه به وسيله عوامل اجرائي كميته پذيرش .16
، اصل و كپي مدرك سه ساله 3×4تحويل مدارك شامل اصل و كپي شناسنامه، اصل و كپي كارت ملي، عكس  .17

سه ساله  متوسطه/ پيش دانشگاهي، اصل و كپي مدرك كارشناسي/ كارشناسي ارشد، اصل و كپي ريز نمرات
 متوسطه/ پيش دانشگاهي به عوامل اجرايي براي تشكيل پرونده

 )1،4،5هاي مربوطه توسط دانشجو(فرم شماره دريافت و تكميل فرم .18
 مراجعه دانشجويان به امور دانشجويي، مركز مشاوره، امور فرهنگي و حراست براي تكميل پرونده .19
 ها مربوطه براي انتخاب واحدمعرفي دانشجويان تحصيالت تكميلي به آموزش دانشكده .20
 تكميل پرونده دانشجويان تحصيالت تكميلي  .21
 مراجعه به مدير گروه/كارشناس آموزش جهت هماهنگي و اخذ دروس  .22
 اصالح و تكميل پرونده و مشخصات دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي .23
ورت وجود مغايرت اعالم آن تطبيق نمرات دروس اعالم شده به سازمان سنجش با ريزنمرات دريافتي و در ص .24

 به سازمان براي دانشجويان كارشناسي
تطبيق معدل اعالم شده به سازمان با معدل درج شده در مدرك دريافتي و در صورت وجود مغـايرت اعـالم    .25

 آن به سازمان براي دانشجويان تحصيالت تكميلي
 ميلي :دريافت تائيديه تحصيلي دانشجويان كارشناسي و دانشجويان تحصيالت تك .26

هاي مربوط به تاييديه تحصيلي سـه سـال   مراجعه دانشجويان مقطع كارشناسي به اداره پست براي تكميل فرم1-26
 متوسطه و پيش دانشگاهي

درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات از دانشگاهي كه دانشجوي تحصيالت تكميلي، مدرك مقطـع  قبلـي     26-2
 است خود را دريافت نموده

و ارسال به نظـام وظيفـه بـراي صـدور      Accessورود مشخصات دانشجويان مشمول پسر در فايل با فرمت  .27
 معافيت تحصيلي 

 معرفي دانشجويان به نظام وظيفه براي ترخيص از خدمت سربازي  .28
 
 
 
 

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

 
 

 2صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                            
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

هاي آموزشي، فرهنگيپرسنل معاونتتشكيل كميته پذيرش و ثبت نام با حضور
 و دانشجويي

  هفته 1مدير امور آموزشي

از سازمان سنجش به معاونتtxtارسال فايل اسامي قبول شدگان به صورت
 آموزشي دانشگاه

  روز 1كارشناس آموزش

  روز 1كارشناس آموزش xlsبه فرمت  txtتبديل فايل

  روز 1 كارشناس آموزش ها مربوطهدانشكدهتفكيك اسامي و ارسال اطالعات به 

  روز 1 كارشناس آموزش دهي به دانشجويانارسال اسامي به مركز كامپيوتر و كتابخانه براي سرويس

  روز 1 كارشناس آموزش هاتعيين استاد راهنما براي دانشجويان در سيستم اتوماسيون به وسيله دانشكده

  هفته 1 كارشناس آموزش سيستم اتوماسيون آموزشيتبديل و انتقال كد و دي كدها به 

  روز 1 كارشناس آموزش اختصاص شماره دانشجويي و شناسه كاربري به داوطلبين پذيرش شده

  هفته 1 كارشناس آموزش ثبت اطالعات هر دانشجو بر روي پوشه مربوط به آن

  روز 1 كارشناس آموزشهادانشكدههاي ارائه شده به وسيلهثبت نام دانشجويان كارشناسي در گروه

تهيه فرم مشخصات، چك ليست درسي و شناسه كاربري و گذر واژه  براي هر
 دانشجو كارشناسي

  روز 1 كارشناس آموزش

تهيه فرم مشخصات و شناسه كاربري و گذر واژه  براي هر دانشجو تحصيالت
 تكميلي

  روز 1 كارشناس آموزش

فرآيندهاي الزم شامل ثبت نام، ترميم، حذف اضطراري، فرمالصاق آيين نامه و 
در پوشه  8، گواهي اشتغال و موارد رديف 5، فرم شماره4، فرم شماره1شماره

 اختصاص يافته به دانشجويان كارشناسي

  هفته 1 كارشناس آموزش

الصاق آيين نامه و فرآيندهاي الزم شامل ثبت نام، ترميم، حذف اضطراري، فرم
در پوشه اختصاص يافته به دانشجويان  9، گواهي اشتغال و موارد رديف 16شماره

 تحصيالت تكميلي

  هفته 1 كارشناس آموزش

  روز 3 دانشجومراجعه حضوري دانشجو در مكان و زمان اعالم شده

تطبيق دانشجو با مشخصات موجود در پوشه به وسيله عوامل اجرائي كميته
 پذيرش

  روز 3 كارشناس آموزش

،3×4تحويل مدارك شامل اصل و كپي شناسنامه، اصل و كپي كارت ملي، عكس
اصل و كپي مدرك سه ساله متوسطه/ پيش دانشگاهي، اصل و كپي مدرك 
كارشناسي/ كارشناسي ارشد، اصل و كپي ريز نمرات سه ساله متوسطه/ پيش 

 دانشگاهي به عوامل اجرايي براي تشكيل پرونده

  روز 3 كارشناس آموزش

 
 
 
 
 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

  روز3دانشجو هاي مربوطه توسط دانشجودريافت و تكميل فرم
مراجعه دانشجويان به امور دانشجويي، مركز مشاوره، 

 تكميل پروندهامور فرهنگي و حراست براي 
  روز3كارشناس آموزش

معرفي دانشجويان تحصيالت تكميلي به آموزش 
 ها مربوطه براي انتخاب واحددانشكده

  روز3كارشناس آموزش

  روز3كارشناس آموزش تكميل پرونده دانشجويان تحصيالت تكميلي

مراجعه به مدير گروه/كارشناس آموزش جهت هماهنگي 
 و اخذ دروس

  روز3آموزشكارشناس

اصالح و تكميل پرونده و مشخصات دانشجو در سيستم 
 اتوماسيون آموزشي

  هفته2كارشناس آموزش

تطبيق نمرات دروس اعالم شده به سازمان سنجش با 
ريزنمرات دريافتي و در صورت وجود مغايرت اعالم آن 

 به سازمان براي دانشجويان كارشناسي

  هفته2كارشناس آموزش

معدل اعالم شده به سازمان با معدل درج شده  تطبيق
در مدرك دريافتي و در صورت وجود مغايرت اعالم آن 

 به سازمان براي دانشجويان تحصيالت تكميلي

  هفته2كارشناس آموزش

مراجعه دانشجويان مقطع كارشناسي به اداره پست براي 
هاي مربوط به تاييديه تحصيلي سه سال تكميل فرم
 پيش دانشگاهيمتوسطه و 

  طول ترمدانشجو

درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات از دانشگاهي   
كه دانشجوي تحصيالت تكميلي، مدرك مقطع  قبلي 

 است خود را دريافت نموده

  طول ترمكارشناس آموزش

ورود مشخصات دانشجويان مشمول پسر در فايل با 
و ارسال به نظام وظيفه براي صدور  Accessفرمت 

 معافيت تحصيلي

  هفته2كارشناس آموزش

معرفي دانشجويان به نظام وظيفه براي ترخيص از 
 خدمت سربازي 

  روز1كارشناس آموزش

 
 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                               11-1-14كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 ارسال مدارك دانشجو به كميسيون موارد خاص دانشگاه/استانينام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 رابطه با موارد خاص آموزشي دانشجودانشگاه/استانيخروجي اصلي فرايند : تصميم گيري در 

 
ــرح  شـــ

در مواردي كه تصميم درباره درخواست دانشجو مي بايست به كمسيون موارد خاص ارجاع و در آنجا تصميم گيري صورت فرايند : 
 پذيرد مراحل زير انجام مي شود . 

 
 نحوه اجرا :

 تقاضاي طرح موضوع در كميسيون موارد خاص مراجعه حضوري دانشجو به كارشناس آموزش دانشگاه و .1
 تكميل  و تاييد فرم كميسيون موارد خاص دانشگاه به وسيله كارشناس آموزش دانشگاه .2
 ارجاع فرم تقاضا به دانشكده مربوطه جهت بررسي و اعالم نظر(براي مرتبه اول) .3
 ارسال  فرم تقاضا به كميسيون موارد خاص دانشگاه  براي بررسي و اعالم نظر .4
 اعمال و اجرا  نظر كميسيون موارد خاص  دانشگاه در سيستم اتوماسيون آموزشي .5
 اعالم نظر كميسيون موارد خاص  دانشگاه به دانشكده مربوطه .6
تكميل  و تاييد فرم كميسيون موارد خاص استاني(براي دانشجوياني كه پرونده ايشان در كميسيون موارد خاص دانشـگاه   .7

 وسيله كارشناس آموزش دانشگاهيك بار بررسي شده)  به 
 ارسال به كميسيون موارد خاص استاني  به وسيله مدير امور آموزشي دانشگاه .8
 اعمال و اجرا  نظر كميسيون موارد خاص استان  در سيستم اتوماسيون آموزشي .9

 اعالم نظركميسيون موارد خاص استان  به دانشكده مربوطه(در موارد موافقت با ادامه تحصيل دانشجو) .10
 مشاهده نتيجه نهايي نظر كميسيون موارد خاص دانشگاه/ استان، دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي .11

: در مواردي كه راي كميسيون موارد خاص دانشگاه/ استان منع ادامه تحصـيل دانشـجو باشـد، اعـالم نظـر بـه       9و5تبصره بندهاي 
 واحدهاي مرتبط در دانشگاه انجام ميشود

 
 صاحب فرايند : 

 واحدآموزش–يريت آموزشي  و تحصيالت تكميليمد
 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                        

 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها

 

 



599 
 

 
 

 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

 كارشناس آموزش تكميل  و تاييد فرم كمسيون موارد خاص دانشگاه
 ارسال به كمسيون موارد خاص دانشگاه  براي بررسي و اعالم نظر
اعمال و اجرا  نظر كمسيون موارد خاص  دانشگاه در سيستم 

 اتوماسيون آموزشي

 كارشناس آموزش

 كارشناس آموزش ذيصالحاعالم نظر  نظر كمسيون موارد خاص  دانشگاه به مراجع
تكميل  و تاييد فرم كمسيون موارد خاص استاني(براي دانشجوياني
كه پرونده ايشان در كمسيون موارد خاص دانشگاه يك بار بررسي 

 شده)  به وسيله كارشناس آموزش دانشگاه

 كارشناس آموزش

ارسال به كمسيون موارد خاص استاني  به وسيله مدير امور آموزشي
 دانشگاه

 كارشناس آموزش

اعمال و اجرا  نظر كمسيون موارد خاص استان  در سيستم
 اتوماسيون آموزشي

 كارشناس آموزش

 كارشناس آموزش اعالم نظر  نظر كمسيون موارد خاص استان  به مراجع ذيصالح
مشاهده نتيجه نهايي نظر كمسيون موارد خاص دانشگاه/ استان،

 وماسيون آموزشيدانشجو در سيستم ات
 دانشجو

 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 
 

 
 
 
 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 هيات علمي/دانشجو/ كارمندگروه هدف :                               11-1-1كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 نظارت و برگزاري امتحانات پايان ترم دانشگاهنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 امتحانات پايان ترمخروجي اصلي فرايند : برگزاري 

 
ــرح  شـــ

 برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان نياز به برنامه ريزي و نظارت دارد به همين منظور مراحل زير انجام مي پذيرد . فرايند : 
 

 نحوه اجرا :
هـا در  هاي درسي به وسـيله آمـوزش دانشـكده   بررسي دليل عدم ثبت زمان برگزاري امتحانات پايان ترم گروه .1

 سيستم اتوماسون آموزشي
هـا در سيسـتم اتوماسـون    هاي درسي به وسيله آمـوزش دانشـكده  پيگيري براي ثبت زمان برگزاري تمام امتحانات گروه .2

 آموزشي
 بررسي مكان و فضـاي موجود براي برگزاري امتـحانات از نظر ظرفيت، نور، سرمايش و گرمايش و ... .3
 امتحانات پايان ترم گروههاي درسي براساس ظرفيت آنها برنامه ريزي و اختصاص مكانهاي موجود به .4
 ثبت مكانهاي برنامه ريزي شده و اختصاص يافته به گروههاي درسي در سيستم اتوماسيون آموزشي .5
 ريزي انجام شده به دفتر معاونت اداري ماليسفارش اقالم پذيرايي و ساخت برچسب شماره صندلي براساس برنامه .6
 هاي اختصاص يافته براي برگزاري امتحاناتهاي موجود در مكانشماره گذاري صندلي .7
 مشاهده نتيجه نهايي مكان و زمان امتحانات پايان ترم در سيستم اتوماسيون آموزشي .8
 تعيين  تعداد افراد مورد نياز براي مراقبت، حضور غياب و نظارت بر جلسات امتحانات .9

 انتخاب افراد ذيصالح با نظر مدير امور اداري .10
 ريزي و اختصاص مراقبين، مسئولين حضور غياب و ناظرين   به جلسات امتحاناتنامهبر .11
 ارسال اسامي با  برنامه زمان بندي افراد به امور اداري .12
 برگزاري جلسات توجيهي براي دست اندر كاران امتحانات پايان ترم .13
 برگزاري امتحانات پايان ترم ارسال معرفي نامه به واحدهاي دانشگاهبراي همكاري با اعضا كميته نظارت و .14
 اطالع رساني در مورد زمان، مكان، ضوابط و مقررات جلسات امتحانات پايان ترم به وسيله چاپ و نصب آگهي .15
 هاي تصادفي به دانشجويان در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاهاختصاص شماره .16
 هاچاپ ليست دانشجويان بر اساس شماره صندلي آن .17

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 ان به همراه شماره صندلي در مكان تعيين شده، قبل از شروع امتحاننصب ليست دانشجوي .18
 نظارت بر جلسات امتحانات به وسيله مراقبين و ناظرين  .19
 پذيرايي از عوامل اجرايي در برگزاري امتحانات .20
 هاي ارزشيابي ناظر، مراقب و صورتجلسه امتحان به وسيله اساتيد و عوامل اجرايي تكميل فرم .21
 ا و گزارشات از عوامل اجرايي براي بررسي  و اعالم نظر در جلسه كميته هجمع آوري فرم .22
 تهيه و ارسال صورتجلسه برگزاري امتحانات به دفتر معاونت آموزشي .23
 اعمال و ثبت نتيجه كميته انظباطي در پرونده يا سيستم اتوماسيون آموزشي .24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–تحصيالت تكميلي مديريت آموزشي  و

 
 

 2صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                           
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

هاي درسي به عدم ثبت زمان برگزاري امتحانات پايان ترم گروهبررسي دليل 
 ها در سيستم اتوماسون آموزشيوسيله آموزش دانشكده

  هفته 1 كارشناس آموزش

هاي درسي به وسيله پيگيري براي ثبت زمان برگزاري تمام امتحانات گروه
 ها در سيستم اتوماسون آموزشيآموزش دانشكده

  هفته 1 كارشناس آموزش

بررسي مكان و فضـاي موجود براي برگزاري امتـحانات از نظر ظرفيت، نور، 
 سرمايش و گرمايش و ...

  هفته 1 اعضا كميته نظارت

برنامه ريزي و اختصاص مكانهاي موجود به امتحانات پايان ترم گروههاي 
 درسي براساس ظرفيت آنها

  هفته 1 اعضا كميته نظارت

شده و اختصاص يافته به گروههاي درسي در ثبت مكانهاي برنامه ريزي 
 سيستم اتوماسيون آموزشي

  روز 1 كارشناس آموزش

ريزي سفارش اقالم پذيرايي و ساخت برچسب شماره صندلي براساس برنامه
 انجام شده به دفتر معاونت اداري مالي

  روز 1 دبير كميته نظارت

يافته براي برگزاري هاي اختصاص هاي موجود در مكانشماره گذاري صندلي
 امتحانات

  روز 1 اعضا كميته نظارت

مشاهده نتيجه نهايي مكان و زمان امتحانات پايان ترم در سيستم اتوماسيون 
 آموزشي

  طول امتحانات دانشجو/استاد/كارمند

تعيين  تعداد افراد مورد نياز براي مراقبت، حضور غياب و نظارت بر جلسات 
 امتحانات 

  هفته 1 نظارتاعضا كميته 

  هفته 1 اعضا كميته نظارت انتخاب افراد ذيصالح با نظر مدير امور اداري

ريزي و اختصاص مراقبين، مسئولين حضور غياب و ناظرين   به جلسات برنامه
 امتحانات

  هفته 1 اعضا كميته نظارت

  روز 1 دبير كميته نظارت ارسال اسامي با  برنامه زمان بندي افراد به امور اداري

  روز 1 دبير كميته نظارت برگزاري جلسات توجيهي براي دست اندر كاران امتحانات پايان ترم

ارسال معرفي نامه به واحدهاي دانشگاه براي همكاري با اعضا كميته نظارت و 
 برگزاري امتحانات پايان ترم

  روز 1 دبير كميته نظارت

مقررات جلسات امتحانات پايان اطالع رساني در مورد زمان، مكان، ضوابط و 
 ترم به وسيله چاپ و نصب آگهي

  روز 1 كارشناس آموزش

هاي تصادفي به دانشجويان در سيستم اتوماسيون آموزشي اختصاص شماره
 دانشگاه

  روز 1 كارشناس آموزش

  روز 1 كارشناس آموزش هاچاپ ليست دانشجويان بر اساس شماره صندلي آن

به همراه شماره صندلي در مكان تعيين شده، قبل از  نصب ليست دانشجويان
 شروع امتحان

  طول امتحانات مسئول خدمات

  طول امتحانات اعضا كميته نظارت نظارت بر جلسات امتحانات به وسيله مراقبين و ناظرين 

  طول امتحانات مسئول خدمات پذيرايي از عوامل اجرايي در برگزاري امتحانات

رزشيابي ناظر، مراقب و صورتجلسه امتحان به وسيله اساتيد هاي اتكميل فرم
 و عوامل اجرايي 

  طول امتحانات اعضا كميته نظارت

ها و گزارشات از عوامل اجرايي براي بررسي  و اعالم نظر در جمع آوري فرم
 جلسه كميته 

  طول امتحانات اعضا كميته نظارت

  روز 1 دبير كميته نظارت دفتر معاونت آموزشي تهيه و ارسال صورتجلسه برگزاري امتحانات به

  روز 1 كارشناس آموزش اعمال و ثبت نتيجه كميته انظباطي در پرونده يا سيستم اتوماسيون آموزشي

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها



603 
 

 
 

 
 

 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                                11-1-3كدفرايند : 

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 تاييديه تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلينام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 مقطع قبلي خروجي اصلي فرايند : ارسال تاييديه تحصيلي از دانشگاه

 
ــرح  شـــ

 تاييديه تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي از دانشگاه محل تحصيل قبل ايشان بصورت زير انجام مي پذيرد . فرايند : 
 

 نحوه اجرا :
 ارسال نامه براي صدور تاييديه تحصيلي به دانشگاه مقطع قبلي توسط آموزش دانشگاه .1

 در سيستم اتوماسيون آموزشيدريافت ريز نمرات و تاييديه تحصيلي و ثبت  .2
منع ازثبت نام اصلي و اعالم به دانشجو (در صورت دريافت نامه عدم صدور ريز نمرات و تاييديه تحصـيلي از   .3

 دانشگاه قبلي)
 مشاهده وصول تاييديه تحصيلي در صورت دريافت،در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو .4

 
 
 
 
 
 
 

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–و تحصيالت تكميلي  مديريت آموزشي

 
 

 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                               
 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

  طول ترمكارشناس آموزش نامه براي صدور تاييديه تحصيلي به دانشگاه مقطع قبليارسال
دريافت ريز نمرات و تاييديه تحصيلي/ نامه مبني بر عدم صدور ريز

 نمرات و تاييديه تحصيلي براي دانشجو
  طول ترمكارشناس آموزش

ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه/ منع ازثبت نام اصلي و
 اعالم به دانشجو 

  طول ترمكارشناس آموزش

مشاهده وصول تاييديه تحصيلي در صورت دريافت، در سيستم
 اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو

  طول ترمدانشجو

  
  

 
 
 
 
 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                               11-1-4كدفرايند :  

 
 امور آموزشي و تحصيالت تكميليمديريت حوزه :

 
 تاييديه تحصيلي دانشجويان كارشناسي جديدالورودنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : ارسال تاييديه تحصيلي از آموزش و پرورش

 
ــرح  شـــ

 مراحل ارسال تاييديه تحصيلي دانشجويان كارشناسي از آموزش و پرورش بصورت زير انجام مي پذيرد . فرايند : 
 

 نحوه اجرا :
 اطالع به دانشجو جهت دريافت تاييديه تحصيلي در روز ثبت نام .1

مراجعه به اداره پست به همراه آدرس و صندوق پستي محل قبولي دانشگاه، شماره دانش آموزي،ناحيه و نام  .2
 محل تحصيل مقطع سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي و تكميل مدارك مربوطه

 ارسال مدارك به ناحيه آموزش و پرورش دانشجو .3
 صدور تاييديه  تحصيلي سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي به وسيله ناحيه آموزش و پرورش دانشجو .4
 اشگاهارسال تاييديه تحصيلي سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي به آموزش د .5
 ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه .6
 مشاهده وصول تاييديه تحصيلي در صورت دريافت،در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو  .7

 
 
 

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

 
 

 1صفحه                                                                   مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي   
 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

مراجعه به اداره پست به همراه آدرس و صندوق پستي محل قبولي
شماره دانش آموزي، ناحيه و نام محل تحصيل مقطع سه دانشگاه، 

 ساله متوسطه و پيش دانشگاهي و تكميل مدارك مربوطه

  طول ترمدانشجو

  طول ترماداره پست ارسال مدارك به ناحيه آموزش و پرورش دانشجو
صدور تاييديه  تحصيلي سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي به

 دانشجووسيله ناحيه آموزش و پرورش 
  طول ترمآموزش و پرورش

ارسال تاييديه تحصيلي سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي به
 آموزش داشگاه

  طول ترمآموزش و پرورش

  روز1كارشناس آموزش ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه
مشاهده وصول تاييديه تحصيلي در صورت دريافت  به وسيله دانشجو

 اتوماسيون آموزشيدر سيستم 
  طول ترمدانشجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 /كارمند/هيات علميدانشجوگروه هدف :                               11-1-5كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 تعريف كاربرنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 آموزشيخروجي اصلي فرايند : استفاده از سيستم اتوماسيون 

 
ــرح  شـــ

جهت استفاده از نرم افزار آموزشي دانشگاه ، مي بايست هر يك از كاربران در سيستم تعريـف شـده تـا امكـان اسـتفاده از      فرايند : 
 امكانات براي ايشان فراهم شود به همين منظور مراحل زير انجام مي پذيرد .

 
 نحوه اجرا :

دريافت مجـوز تـدريس از دفتـر معاونـت آمـوزش دانشـگاه/ دريافـت مجـوز دسترسـي بـراي            .1
كارشناسان،مديران و مسئولين با مجوز مراجع ذيصالح/ دريافت اطالعات دانشـجويان جديـدالورود از سـازمان    

 سنجش
 تعريف كاربران در سيستم اتوماسيون آموزشي .2
 ساخت گروه كاربري  .3
 به هر گروه كاربري در سيستم اتوماسيون آموزشياختصاص امكانات مورد نياز  .4
 اختصاص گروه كاربري به كابران تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي .5
 تعريف محدوده دسترسي براي هر گروه كاربري در سيستم اتوماسيون آموزشي .6
 تاريخ اجراي آنبر اساس زمان و تهيه چاپ از امكانات و محدوده دسترسي هر گروه كاربري و بايگاني آن  .7
 اضافه كردن امكانات به گروه كاربري بر اساس نياز افرادو به روز رساني سيستم اتوماسيون آموزشي  .8
 چاپ و ارسال شناسه كاربري و گذر واژه  براي كاربران تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه .9

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

 
 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                         

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

دانشگاه/ ارسال مجوزارسال مجوز تدريس از دفتر معاونت آموزش
دسترسي براي كارشناسان،مديران و مسئولين با مجوز مراجع 

 ذيصالح/ ارسال اطالعات دانشجويان جديدالورود از سازمان سنجش

  طول ترمكارشناس آموزش

  طول ترمكارشناس آموزشتعريف كاربران در سيستم اتوماسيون آموزشي
  ترمطولكارشناس آموزش ساخت گروه كاربري

اختصاص امكانات مورد نياز به هر گروه كاربري در سيستم
 اتوماسيون آموزشي

  طول ترمكارشناس آموزش

اختصاص گروه كاربري به كابران تعريف شده در سيستم اتوماسيون
 آموزشي

  طول ترمكارشناس آموزش

تعريف محدوده دسترسي براي هر گروه كاربري در سيستم
 اتوماسيون آموزشي

  طول ترمكارشناس آموزش

تهيه چاپ از امكانات و محدوده دسترسي هر گروه كاربري و بايگاني
 آن بر اساس زمان و تاريخ اجراي آن

 

  طول ترمكارشناس آموزش

اضافه كردن امكانات به گروه كاربري بر اساس نياز افرادو به روز
 رساني سيستم اتوماسيون آموزشي

  طول ترمكارشناس آموزش

چاپ و ارسال شناسه كاربري و گذر واژه  براي كاربران تعريف شده
 در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه

  طول ترمكارشناس آموزش

 
 
 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                                11-1-6كدفرايند : 

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 تغيير رشتهنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : تحصيل دانشجو در رشته جديد

 
ــرح  شـــ

دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه مطابق با رشته تحصيلي خود مي توانند رشته تحصيلي خود را تغيير دهند به همـين  فرايند : 
 منظور مي بايست مراحل زير انجام پذيرد . 

 
 نحوه اجرا :

 امور آموزشي موجود در سايت دانشگاه و تهيه چاپ از فرم تغيير رشتهمراجعه به لينك مديريت  .1
 تكميل فرم تغيير رشته به وسيله دانشجو .2
 مراجعه دانشجو به گروه مبداء براي سير مراحل تغيير رشته و تحويل فرم و مستندات .3
 ارسال نظر گروه مبداء به گروه مقصد .4
 عودت تصميمات گروه مقصد به مبداء .5
مقصد به اداره آموزش دانشگاه براي طرح موضـوع در شـوراي آموزشـي دانشـگاه و اخـذ       ارسال نظر گروه .6

 تصميم و همچنين بررسي كارنامه محرمانه دانشجو مبني بر قبولي در رشته جديد
 ثبت و اعمال تغيير رشته از نيمسال تحصيلي مورد نظر در سيستم اتوماسيون آموزشي .7
 در سيستم اتوماسيون آموزشي مشاهده نتيجه نهايي تغيير رشته دانشجو .8

 
 صاحب فرايند : 

 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي
 

1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                           

 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي3
 مكان اجرا مدت زمان اجرا اجرا مسئول عنوان وظيفه

مراجعه به لينك مديريت امور آموزشي موجود در سايت دانشگاه و
 تهيه چاپ از فرم تغيير رشته

  روز1دانشجو

  روز1دانشجو تكميل فرم تغيير رشته به وسيله دانشجو
  روز1دانشجو مراجعه دانشجو به دانشكده مربوطه براي سير مراحل تغيير رشته

  روز1رئيس دانشكده ارسال نظر دانشكده به اداره آموزش دانشگاه
در صورت  موافقت دانشكده، بررسي كارنامه محرمانه دانشجو مبني

 بر قبولي در رشته جديد 
  روز1كارشناس آموزش

ثبت و اعمال تغيير رشته از نيمسال تحصيلي مورد نظر در سيستم
 اتوماسيون آموزشي

  روز1كارشناس آموزش

مشاهده نتيجه نهايي تغيير رشته دانشجو در سيستم اتوماسيون
 آموزشي

  طول ترمدانشجو

 
 
 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 
 
 
 
 
 
 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها



611 
 

 
 
 

 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                                11-1-7كدفرايند : 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :
 

 ثبت اطالعات مالي دانشجويان با پرداخت شهريهنام فرايند : 
 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :

 خروجي اصلي فرايند : پرداخت شهريه به وسيله دانشجو
 

ــرح  شـــ
 مراحل مربوط به پرداخت شهريه و ثبت اطالعات مالي ايشان بصورت زير انجام مي پذيرد .فرايند : 

 نحوه اجرا :
 سامانه)مراجعه دانشجو (مهمان جديدالورود ، تمديد مهماني)به سامانه خدمات آموزشي (در صورت وجود  .1

 مراجعه دانشجو به سايت دانشگاه صنعتي شيراز و مشاهده مراحل ثبت نام و پرداخت شهريه .2
 هاي وزارت علومتهيه قوانين و مقررات مالي دانشجويان بر اساس بخشنامه .3
 استخراج شهريه دروس براساس نوع درس، رشته، مقطع تحصيلي و ترم ورود .4
 شهريه به صورت متناوب در نيمسال اول هر سال تحصيليدر صد به 10اعمال عمليات اضافه شدن  .5
 براي اعمال در هر نيمسال تحصيلي 2ورود اطالعات مالي هر رشته در سيستم اتوماسيون آموزشي بر اساس رديف  .6
 ساخت سر ترم شهريه دار براي دانشجويان با پرداخت شهريه .7
 اقساط شهريه بر اساس ضوابط و مقررات موجودمراجعه دانشجو به دفتر معاونت مالي براي دريافت تخفيف و  .8
 واريز پيش پرداخت در اول هر نيسمال تحصيلي و تسويه حساب در پايان هر نيمسال تحصيلي به وسيله دانشجو .9

 چاپ چك ليست مالي در پايان هر نيمسال تحصيلي به وسيله آموزش و ارسال به امور مالي .10
 به امور مالي و دريافت چك ليست مالي مراجعه دانشجو در ابتدا هر نيمسال تحصيلي  .11
 مراجعه دانشجو به هر شعبه بانك ملي   .12
به نام درآمـدهاي   2177173001002واريز مبالغ شهريه براساس مانده بدهي موجود در چك ليست مالي به شماره حساب سيبا  .13

 اختصاصي دانشگاه صنعتي شيراز
 امور مالي دانشگاه مراجعه دانشجو  و تحويل فيش مربوط به صاحب حساب، به .14
 هامش نويسي فرم صورتحساب مالي با درج مبلغ واريزي و شماره فيش  به وسيله امور مالي .15
 ارسال فرم صورتحساب مالي به آموزش دانشگاه به وسيله دانشجو .16
 ثبت اطالعات پرداختي و فعال سازي فايل دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي .17
 م اتوماسيون آموزشيمشاهده نتيجه ثبت شهريه در سيست .18

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                                       

 امور آموزشي و تحصيالت تكميليمديريت–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

مراجعه به لينك مديريت امور آموزشي موجود در سايت دانشگاه و
 تهيه چاپ از فرم تغيير رشته

  روز1دانشجو

هاي وزارتتهيه قوانين و مقررات مالي دانشجويان بر اساس بخشنامه
 علوم

مقطع تحصيلي و استخراج شهريه دروس براساس نوع درس، رشته، 
 ترم ورود

در صد به شهريه به صورت متناوب در 10اعمال عمليات اضافه شدن 
 نيمسال اول هر سال تحصيلي

ورود اطالعات مالي هر رشته در سيستم اتوماسيون آموزشي بر اساس 
 براي اعمال در هر نيمسال تحصيلي 2رديف 

 ساخت سر ترم شهريه دار براي دانشجويان با پرداخت شهريه
مراجعه دانشجو به دفتر معاونت مالي براي دريافت تخفيف و اقساط 

 شهريه بر اساس ضوابط و مقررات موجود
واريز پيش پرداخت در اول هر نيسمال تحصيلي و تسويه حساب در 

 پايان هر نيمسال تحصيلي به وسيله دانشجو
چاپ چك ليست مالي در پايان هر نيمسال تحصيلي به وسيله 

 ل به امور ماليآموزش و ارسا
مراجعه دانشجو در ابتدا هر نيمسال تحصيلي به امور مالي و دريافت 

 چك ليست مالي 
 مراجعه دانشجو به هر شعبه بانك ملي  

واريز مبالغ شهريه براساس مانده بدهي موجود در چك ليست مالي 
به نام درآمدهاي  2177173001002به شماره حساب سيبا 

 شيرازاختصاصي دانشگاه صنعتي 
مراجعه دانشجو  و تحويل فيش مربوط به صاحب حساب، به امور 

 مالي دانشگاه
هامش نويسي فرم صورتحساب مالي با درج مبلغ واريزي و شماره 

 فيش  به وسيله امور مالي
 ارسال فرم صورتحساب مالي به آموزش دانشگاه به وسيله دانشجو

ر سيستم ثبت اطالعات پرداختي و فعال سازي فايل دانشجو د
 اتوماسيون آموزشي

 مشاهده نتيجه ثبت شهريه در سيستم اتوماسيون آموزشي
 

 

 
 موارد ارتقا : 

 كوتاه كردن زمان : 
 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 

 
2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                                11-1-8كدفرايند : 

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 ثبت مشخصات و انتخاب واحد دانشجويان ميهماننام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 اصلي فرايند : انتخاب واحدخروجي 

ــرح  شـــ
ــد :  فراينـ

 دانشجويان ميهمان در دانشگاه مراحل مربوط به انتخاب واحد خود را بصورت زير انجام مي دهند . 
 نحوه اجرا :

 تنظيم پارامترهاي نرم افزار آموزش براي  ثبت مشخصات دانشجو .1
 واريز مبلغ پيش پرداخت براي شهريه ترم .2
 دانشجويان به صورت انفرادي در سيستم اتوماسيون آموزشيورود مشخصات  .3
 اختصاص شماره دانشجويي و شناسه كاربري به دانشجويان ميهمان .4
 ثبت اطالعات هر دانشجو بر روي پوشه مربوط به آن .5
 تشكيل پرونده براي دانشجويان ميهمان و دريافت مدارك آنها .6
 ايجاد سرترم براي دانشجويان ميهمان .7
 ثبت نام براساس سال  ورود دانشجوبندي زمان .8
 تهيه فرم مشخصات، شناسه كاربري و گذر واژه  براي هر دانشجو ميهمان .9

 ها براي انجام امور مربوط به ثبت نام اصليارسال نامه به دانشكده .10
 هاانجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام اصلي به وسيله آموزش دانشكده .11
 ثبت نام اصليپيگيري و انجام  امور مربوط به  .12
 مشاهده برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجو .13
 مشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام اصلي  به وسيله دانشجو  .14
 انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي  .15
 ي و تصحيح موارد خاصها براي بازبيناختصاص امكانات به آموزش دانشكده .16

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي   

 تكميليمديريت امور آموزشي و تحصيالت –فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

  روز1كارشناس آموزش سيستم آموزش براي  برگزاري ثبت نام اصليتنظيم پارامترهاي 
  روز1كارشناس آموزش اطالع رساني از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه
  روز1كارشناس آموزش ايجاد سرترم براي اساتيد داراي مجوز تدريس از معاونت آموزشي

  روز1كارشناس آموزش ثبت نامايجاد سرترم براي دانشجويان مجاز به
ايجاد سر ترم براي دانشجويان شرايط خاص طبق مصوبه كمسيون

 موارد خاص دانشگاه/ استان
  روز1كارشناس آموزش

  روز1كارشناس آموزش ها براي انجام امور مربوط به ثبت نام اصليارسال نامه به دانشكده
  روز1كارشناس آموزش دانشجوبندي ثبت نام براساس سال  ورودزمان

  روز1كارشناس آموزش اختصاص امكانات الزم جهت استفاده كاربران
  روز2كارشناس آموزش صدور مجوز ثبت نام به دانشجويان شرايط خاص

انجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام اصلي به وسيله آموزش
 هادانشكده

  هفته1كارشناس آموزش

  روز2كارشناس آموزشپيگيري و انجام  امور مربوط به ثبت نام اصلي
  روز 2دانشجومشاهده برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجو
  روز2دانشجومشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام اصلي  به وسيله دانشجو

تعريف شدهانتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي
 در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو

  روز2دانشجو

ها براي بازبيني و تصحيح موارداختصاص امكانات به آموزش دانشكده
 خاص

  هفته1كارشناس آموزش

  روز1كارشناس آموزشانجام عمليات پايان ثبت نام
  روز1استاداستادتهيه ليست حضور غياب و بررسي برنامه هفتگي به وسيله

  روز1كارشناس آموزشگزارش گيري در مورد وضعيت دانشجويان
  روز1كارشناس آموزشگزارشگيري در مورد عدم رعايت قوانين آموزشي به وسيله دانشجو

  روز1كارشناس آموزشبه دانشكده براي اعالم نظر 18و  17ارسال رديف 
  روز1كارشناس آموزشارتباط با  موارد ارسال شده از دانشكدهپيگيري  و اقدامات الزم  در 

تهيه چك ليست از دروس اخذ شده بعد از بازه زماني ثبت نام به
 وسيله دانشجو

  روز1دانشجو

 
 موارد ارتقا : 

 كوتاه كردن زمان : 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشج/ هيات علميگروه هدف :                               11-1-9كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 ثبت نام اصلينام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : انتخاب واحد

ــرح  شـــ
ــد :  فراينـ

پس از ثبت نام مقدماتي دانشجويان در نرم افزار آموزشي برنامه ريزي الزم براي ثبت نام اصلي دانشجويان انجام پذيرفته و در تاريخ 
 اعالم شده دانشجويان اقدام به ثبت نام اصلي مي نمايند .هاي 

 نحوه اجرا :
 تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ثبت نام اصلي .1

 اطالع رساني از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه .2
 ايجاد سرترم براي اساتيد داراي مجوز تدريس از معاونت آموزشي .3
 ايجاد سرترم براي دانشجويان مجاز به ثبت نام  .4
 ايجاد سر ترم براي دانشجويان شرايط خاص طبق مصوبه كمسيون موارد خاص دانشگاه/ استان و شوراي آموزشي دانشگاه .5
 صدور مجوز ثبت نام به دانشجويان شرايط خاص .6
 بندي ثبت نام براساس سال  ورود دانشجوزمان .7
 ستفاده كاربران از سيستم اتوماسيون آموزشياختصاص امكانات الزم براي ا .8
 ها براي انجام امور مربوط به ثبت نام اصليارسال نامه به دانشكده .9

 هاانجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام اصلي به وسيله آموزش دانشكده .10
 دانشكده هاپيگيري بمنظور اطمينان ازانجام  امور مربوط به ثبت نام اصلي در آموزش دانشگاه وآموزش  .11
 مشاهده برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجو .12
 مشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام اصلي  به وسيله دانشجو  .13
 انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي  .14
 و تصحيح موارد خاصها براي بازبيني اختصاص امكانات به آموزش دانشكده .15

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                       
 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا اجرا مسئول عنوان وظيفه

  روز1كارشناس آموزش تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ثبت نام اصلي
  روز1كارشناس آموزش اطالع رساني از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه
  روز1آموزشكارشناس ايجاد سرترم براي اساتيد داراي مجوز تدريس از معاونت آموزشي

  روز1كارشناس آموزش ايجاد سرترم براي دانشجويان مجاز به ثبت نام
ايجاد سر ترم براي دانشجويان شرايط خاص طبق مصوبه كمسيون

 موارد خاص دانشگاه/ استان
  روز1كارشناس آموزش

  روز1آموزشكارشناس ها براي انجام امور مربوط به ثبت نام اصليارسال نامه به دانشكده
  روز1كارشناس آموزش بندي ثبت نام براساس سال  ورود دانشجوزمان

  روز1كارشناس آموزش اختصاص امكانات الزم جهت استفاده كاربران
  روز2كارشناس آموزش صدور مجوز ثبت نام به دانشجويان شرايط خاص
آموزشانجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام اصلي به وسيله

 هادانشكده
  هفته1كارشناس آموزش

  روز2كارشناس آموزشپيگيري و انجام  امور مربوط به ثبت نام اصلي
  روز 2دانشجومشاهده برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجو
  روز2دانشجومشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام اصلي  به وسيله دانشجو

دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شدهانتخاب
 در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو

  روز2دانشجو

ها براي بازبيني و تصحيح موارداختصاص امكانات به آموزش دانشكده
 خاص

  هفته1كارشناس آموزش

  روز1كارشناس آموزشانجام عمليات پايان ثبت نام
  روز1استادحضور غياب و بررسي برنامه هفتگي به وسيله استادتهيه ليست

  روز1كارشناس آموزشگزارش گيري در مورد وضعيت دانشجويان
  روز1كارشناس آموزشگزارشگيري در مورد عدم رعايت قوانين آموزشي به وسيله دانشجو

  روز1كارشناس آموزشبه دانشكده براي اعالم نظر 18و  17ارسال رديف 
  روز1كارشناس آموزشپيگيري  و اقدامات الزم  در ارتباط با  موارد ارسال شده از دانشكده
تهيه چك ليست از دروس اخذ شده بعد از بازه زماني ثبت نام به

 وسيله دانشجو
  روز1دانشجو

 
 موارد ارتقا : 

 كوتاه كردن زمان : 
 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 

 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 كاركنان/ دانشجوگروه هدف :                             11-1-10كدفرايند :    

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 ثبت نام مقدماتي دانشجويان مقاطع مختلفنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : برنامه ريزي براي ثبت نام اصلي

 
ــرح  شـــ

پيش از شروع ترم تحصيلي دنشجويان مي بايست اقدام به انجام مراحل مربوط به ثبت نـام مقـدماتي و امـور مربـوط بـه       فرايند : 
 انتخاب واحد بپردازند .  

 نحوه اجرا :
 تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ثبت نام مقدماتي .1

 اطالع رساني از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه .2
 اختصاص امكانات الزم جهت استفاده كاربران  .3
 ها براي انجام امور مربوط به ثبت نام مقدماتيارسال نامه به دانشكده .4
 هاانجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام مقدماتي به وسيله آموزش دانشكده .5
 پيگيري بمنظور اطمينان از آمادگي و انجام  امور مربوط به ثبت نام مقدماتي  .6
 برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجومشاهده  .7
 مشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتي  به وسيله دانشجو .8
 انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو .9

 تاييد به وسيله اساتيد راهنما در بازه زمانيها براي انجام اصالحات و ارسال نامه به دانشكده .10
 انجام امور مربوط به اصالحات و تاييد ثبت نام مقدماتي به وسيله اساتيد راهنما .11
 پيگيري و انجام  امور مربوط به  تاييد ثبت نام مقدماتي .12
 مراجعه دانشجويان به دانشكده مربوطه در صورت عدم شركت در ثبت نام مقدماتي .13

 
  صاحب فرايند :

 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي
 

 1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                            

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 اجرامكان  مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ثبت نام
 مقدماتي

  روز 1كارشناس آموزش

اطالع رساني در مورد ثبت نام مقدماتي از طريق سيستم
 اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه

  روز 1كارشناس آموزش

  روز 1كارشناس آموزش اختصاص امكانات الزم جهت استفاده كاربران
ها براي انجام امور مربوط به ثبت نامارسال نامه به دانشكده

 مقدماتي
  روز 1مدير آموزش

انجام اقدامات الزم در خصوص ثبت نام مقدماتي به وسيله آموزش
 هادانشكده

  روز 3هاكارشناس آموزش دانشكده

  روز 1كارشناس آموزش پيگيري و انجام  امور مربوط به ثبت نام مقدماتي
  هفته 1دانشجو مشاهده برنامه دروس پيشنهادي نظام آموزشي به وسيله دانشجو
  هفته 1دانشجو مشاهده دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتي  به وسيله دانشجو

انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف
 شده در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو

  هفته 1دانشجو

ها براي انجام اصالحات و تاييد به وسيلهارسال نامه به دانشكده
 اساتيد راهنما در بازه زماني

  روز 1مدير آموزش

انجام امور مربوط به اصالحات و تاييد ثبت نام مقدماتي به وسيله
 اساتيد راهنما

  هفته 1استاد راهنما

  روز 1كارشناس آموزشمقدماتيپيگيري و انجام  امور مربوط به  تاييد ثبت نام
مراجعه دانشجويان به دانشكده مربوطه در صورت عدم شركت در

 ثبت نام مقدماتي
  طول ترمدانشجو

 
 موارد ارتقا : 

 كوتاه كردن زمان : 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                                11-1-11كدفرايند : 

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 حذف پزشكينام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : حذف پزشكي درس از برنامه تحصيلي دانشجو

 
ــرح  شـــ

دانشجوياني كه به دليل پزشكي موفق به شركت در آزمون پايان دوره نباشند براي استفاده از قابليت حـذف پزشـكي مـي    فرايند : 
 بايست مراحل زير را طي نمايند . 

 
 نحوه اجرا :

مربوط به حذف پزشكي به وسيله دانشـجو از لينـك مـديريت امـور آموزشـي      تهيه و تكميل فرم  .1
 درسايت دانشگاه

 تاييد و ارجاع فرم تكميل شده حذف پزشكي به وسيله مدير امور آموزشي به پزشك امين دانشگاه .2
تحويل مدارك شامل فرم تكميل شده حذف پزشكي و گواهي پزشكي به پزشك امين دانشگاه براي بررسي و  .3

 نظر توسط دانشجو اعالم
 بانضمام اعالم نظر پزشك امين دانشگاه به آموزش دانشگاه  3تحويل مدارك رديف  .4
 تفكيك و ارسال مدارك به دانشكده دانشجو جهت سير مراحل پرونده پزشكي .5
 ها براي تكميل و ارسال به آموزش دانشگاهپيگيري پرونده پزشكي دانشجو در دانشكده .6
 دانشجو در شوراي آموزشي دانشگاه بررسي نهايي پرونده پزشكي .7
 اعمال نظر شوراي آموزشي دانشگاه در سيستم اتوماسيون آموزشي .8
 مشاهده نتيجه نهايي حذف پزشكي دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي .9

 
 صاحب فرايند : 

 واحدآموزش–مديريت آ موزشي  و تحصيالت تكميلي
1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي   

 

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

تهيه و تكميل فرم مربوط به حذف پزشكي به وسيله دانشجو از لينك
 مديريت امور آموزشي درسايت دانشگاه

  روز1دانشجو

  روز1مدير امور آموزشي تاييد فرم تكميل شده حذف پزشكي
تحويل مدارك شامل  فرم تكميل شده حذف پزشكي و گواهي

 پزشكي به پزشك امين دانشگاه براي بررسي و اعالم نظر
  روز1دانشجو

  روز1دانشجو به آموزش دانشگاه 3تحويل مدارك رديف 
تفكيك و ارسال مدارك به دانشكده دانشجو جهت سير مراحل

 پرونده پزشكي
  روز1كارشناس آموزش

ها براي تكميل و ارسالپيگيري پرونده پزشكي دانشجو در دانشكده
 به آموزش دانشگاه

  ماه1كارشناس آموزش

اعضاي شوراي بررسي نهايي پرونده پزشكي دانشجو در شوراي آموزشي دانشگاه
 آموزشي دانشگاه

  روز1

  روز1كارشناس آموزش اتوماسيون آموزشياعمال نظر شوراي آموزشي دانشگاه در سيستم
مشاهده نتيجه نهايي حذف پزشكي دانشجو در سيستم اتوماسيون

 آموزشي
  در طول ترمدانشجو

 
 
 

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 
 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
 
 
 
 
 
 

2صفحه حوزه مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي                    

 
 

 مديريت  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها
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 سندتحليل فرايند
 دانشجو/ هيات علميگروه هدف :                                11-1-12كدفرايند : 

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 ترميمنام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : حذف و اضافه دروس 

 
ــرح  شـــ

دانشجوياني كه متقاضي تغيير در واحدهاي انتخاب شده خود مي باشند مي بايست مراحل مربوط به ترميم را بصورت زير فرايند : 
 انجام برسانند . 

 اجرا :نحوه 
 تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ترميم .1

 اطالع رساني از طريق سيستم اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه .2
 بندي ثبت نام براساس سال  ورود دانشجوزمان .3
 اختصاص امكانات الزم در نرم افزار آموزشي جهت استفاده كاربران  .4
 مربوط به ترميم ها براي انجام امورارسال نامه به دانشكده .5
 هاانجام اقدامات الزم در خصوص ترميم به وسيله آموزش دانشكده .6
 پيگيري بمنظور اطمينان و انجام  امور مربوط به ترميم .7
 انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شده در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو .8
 ها براي بازبيني و تصحيح موارد خاصدانشكدهاختصاص امكانات به آموزش  .9

 انجام عمليات پايان ثبت نام، ترميم و ثبت نهايي دروس در فايل اطالعات اصلي دانشجو .10
 تهيه ليست حضور غياب و بررسي برنامه هفتگي به وسيله استاد .11
 گزارش گيري در مورد وضعيت دانشجويان .12
 وسيله دانشجو گزارشگيري در مورد عدم رعايت قوانين آموزشي به .13
 به دانشكده براي اعالم نظر 13و  12ارسال رديف  .14
 پيگيري  و اقدامات الزم  در ارتباط با  موارد ارسال شده از دانشكده .15
 تهيه چك ليست از دروس اخذ شده بعد از بازه زماني ترميم به وسيله دانشجو .16

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي

1صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي   

 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي–فرايندها

 

 



622 
 

 
 
 

 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

  روز1كارشناس آموزش تنظيم پارامترهاي سيستم آموزش براي  برگزاري ترميم
  روز1كارشناس آموزش اتوماسيون آموزشي و نصب اطالعيه اطالع رساني از طريق سيستم

  روز1كارشناس آموزش بندي ثبت نام براساس سال  ورود دانشجوزمان
  روز1كارشناس آموزش اختصاص امكانات الزم جهت استفاده كاربران

  روز1كارشناس آموزش ها براي انجام امور مربوط به ترميمارسال نامه به دانشكده
  هفته1كارشناس آموزش هاانجام اقدامات الزم در خصوص ترميم به وسيله آموزش دانشكده

  هفته1كارشناس آموزش پيگيري و انجام  امور مربوط به ترميم
انتخاب دروس ارائه شده طبق ضوابط و قوانين آموزشي تعريف شده

 در سيستم اتوماسيون آموزشي به وسيله دانشجو
  روز2دانشجو

ها براي بازبيني و تصحيح موارداختصاص امكانات به آموزش دانشكده
 خاص

  هفته1كارشناس آموزش

انجام عمليات پايان ثبت نام ، ترميم و ثبت نهايي دروس در فايل
 اطالعات اصلي دانشجو

  روز1كارشناس آموزش

  هفته1آموزشكارشناستهيه ليست حضور غياب و بررسي برنامه هفتگي به وسيله استاد
  روز 1كارشناس آموزشگزارش گيري در مورد وضعيت دانشجويان

  روز1كارشناس آموزشگزارشگيري در مورد عدم رعايت قوانين آموزشي به وسيله دانشجو
  هفته1كارشناس آموزشبه دانشكده براي اعالم نظر 13و  12ارسال رديف 

  هفته1كارشناس آموزشبا  موارد ارسال شده از دانشكدهپيگيري  و اقدامات الزم  در ارتباط 
تهيه چك ليست از دروس اخذ شده بعد از بازه زماني ترميم به

 وسيله دانشجو
  روز1كارشناس آموزش

 
 موارد ارتقا : 

 
 كوتاه كردن زمان : 

 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
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 سندتحليل فرايند
 دانشجوگروه هدف :                               11-1-13كدفرايند :  

 
 مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميليحوزه :

 
 مراحل فارغ التحصيلينام فرايند : 

 تركيب هر دو ■دستي □نرم افزار  □انجام فرايند به وسيله :
 خروجي اصلي فرايند : فارغ التحصيل شدن دانشجو

 
ــرح  شـــ

دانشجويان پس از اتمام مقطع تحصيلي مراحل مربوط به فارغ التحصيلي را بصورت زير انجام مي دهند تـا گـواهي پايـان    فرايند : 
 دوره تحصيالت خود را دريافت نمايند . 

 نحوه اجرا :
 دريافت فرم تسويه حساب از امور دانشجويي به وسيله دانشجو .1

 حسابهاي مربوطه براي تكميل فرم تسويه مراجعه به بخش .2
 مراجعه دانشجو به دانشكده مربوطه براي بررسي پرونده فارغ التحصيلي .3
 دريافت مدارك كامل دانشجو از دانشكده براي انجام امور فارغ التحصيلي .4
 درج مدارك ارسالي از دانشكده در پرونده دانشجو .5
 ثبت صورتجلسه فارغ التحصيلي دانشجو بر اساس مدارك ارسالي از دانشكده .6
 رات دانشجو و انطباق آن با برنامه شوراي گسترش وزارت علومچاپ ريز نم .7
 هاي دانشجو بر اساس قوانين و مقررا ت آموزشيبررسي ترم .8
 تعيين وضعيت مالي دانشجويان با پرداخت شهريه  .9

 هاي دريافتي دانشجويانتعيين وضعيت وام .10
 ثبت و تكميل پردازش اطالعات پيش نياز خاتمه تحصيالت دانشجو .11
 هاي موجود در پرونده دانشجو و رفع نواقص آنمدارك و فرمبررسي  .12
 درج تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي بر اساس ثبت آخرين نمره .13
 تكميل فرم ابطال معافيت تحصيلي و ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي براي دانشجويان مشمول پسرو ارسال به حوزه نظام وظيفه .14
 خالصه پرونده دانشجو و درج در پرونده آن چاپ گزارش .15
 هاي مورد نياز دانشجو شامل گواهي رتبه، گواهي معدل، گواهي موقت، دانشنامه و ... بر اساس ضوابطصدور انواع گواهي .16

 صاحب فرايند : 
 واحدآموزش–مديريت آموزشي  و تحصيالت تكميلي
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 جدول پاسخگويي
 مكان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظيفه

  روز1دانشجو دريافت فرم تسويه حساب از امور دانشجويي
  هفته1دانشجو هاي مربوطه براي تكميل فرم تسويه حسابمراجعه به بخش

دانشكده مربوطه براي بررسي پرونده فارغمراجعه دانشجو به 
 التحصيلي

  هفته1دانشجو

دريافت مدارك كامل دانشجو از دانشكده براي انجام امور فارغ
 التحصيلي

كارشناس آموزش
 دانشكده

  روز1

  روز1كارشناس آموزش درج مدارك ارسالي از دانشكده در پرونده دانشجو
دانشجو بر اساس مدارك ارسالي ازثبت صورتجلسه فارغ التحصيلي 

 دانشكده
  روز1كارشناس آموزش

چاپ ريز نمرات دانشجو و انطباق آن با برنامه شوراي گسترش وزارت
 علوم

  روز3كارشناس آموزش

  روز3كارشناس آموزش هاي دانشجو بر اساس قوانين و مقررا ت آموزشيبررسي ترم
  روز2كارشناس آموزش پرداخت شهريهتعيين وضعيت مالي دانشجويان با

  روز2كارشناس آموزش هاي دريافتي دانشجويانتعيين وضعيت وام

  روز1كارشناس آموزشثبت و تكميل پردازش اطالعات پيش نياز خاتمه تحصيالت دانشجو

  روز3كارشناس آموزشهاي موجود در پرونده دانشجو و رفع نواقص آنبررسي مدارك و فرم

درج تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو در سيستم اتوماسيون آموزشي بر
 اساس ثبت آخرين نمره

  روز1كارشناس آموزش

صدور ابطال معافيت تحصيلي و ثبت در سيستم اتوماسيون آموزشي
 براي دانشجويان مشمول پسر   

  روز1كارشناس آموزش

  روز1كارشناس آموزشآنچاپ گزارش خالصه پرونده دانشجو و درج در پرونده

هاي مورد نياز دانشجو شامل گواهي رتبه، گواهيصدور انواع گواهي
 معدل، گواهي موقت، دانشنامه و ... بر اساس ضوابط

  هفته1كارشناس آموزش

 موارد ارتقا : 
 

 كوتاه كردن زمان : 
 الكترونيكي كردن فرم هاي فرايند : 
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