
 

صیالت تکمیلی شی و تح شگاه یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت آموز شی دان  مدیریت خدمات آموز

شگاه شگاه از قبیل  دان ت ثباست که مسئول نظارت بر اعمال آیین نامه های آموزشی در سطوح آموزشی دان

بهره گیری از ظرفیت این مدیریت با  می باشججد  و خدمات ماشججی ی دانش آموختگینام دانشجججویا، ا امور 

شی  شورای آموز صوب  ساس تقویم م شی بر ا سبت به برنامه ریزی آموز شکده ها ن شی موجود در دان آموز

از زما، ثبت نام در دانشگاه تا زما، فراغت از تحصیل  وضعیت تحصیلی دانشجویا، را دانشگاه اقدام نموده و

دارای شججرح  آنهاهر کدام از ره مسججتقل بوده که این مدیریت دارای سججه ادا راهبری می نماید  آنا، نظارت و

 وظایفی به این شرح می باش د

اداره ثبت نام و پذیرشا اداره دانش آموختگا،ا اداره خدمات  : عبارت د از این مدیریتاداره های موجود در 

 ماشی ی و آمار

 : اداره پذیرش و ثبت نامشرح وظایف 

ثبت نام کامل از تمامی پذیرفته شجدگا، مقاع  متتل  از معرفی شجدگا، سجازما، سج جش و کارشج اسجی 

 ناپیوسته برابر دستورالعمل های واصله و مقررات ثبت نامی 

 اخذ تأییدیه تحصیلی مقط  قبلی 

 میهمانی و یا تغییر رشته  اانتقال 

 یا اخراجیا تعلیقی ا ارفاقی و    بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویا، از لحاظ مشروع

شی  شورای آموز شیا  شورای آموز سیو، م تتب  شجویا، برای عرح در کمی صیلی دان ضعیت تح سی و برر

 دانشگاه و کمیسیو، بررسی موارد خاص 

 بررسی پرونده های فارغ التحصیلی دانشجویا، 

 رف  نقص پرونده های دانشجویا، 

 شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور انجام امور انتقال دانشجویا، ایرانی

 صدور حکمهای اخراج و انصراف دانشجو 

 نظارت بر حسن اجرا و زما، انتتاب واحدا حذف و اضافها حذف اضطراری و    

 

 :اداره خدمات ماشینی و آمارشرح وظایف 

مهیا نمود، سججیسججتم در زمانهای ثبت نام ورودی های جدید از تبدیل اعالعات سججازما، سجج جش تا ت ظیم 

 دسترسی کاربرا، 

 ثبت قوانین آموزشی

ضافه و  شجویا،ا انتتاب واحد ا حذف وا ضوری دان ستا، در زمانهای پذیرش غیرح ستم گل سی آماده نمود، 

 رف  مشکالت سیستمی در هر بازه زمانی زما، انجام امور گروهیا در هر نیمسال تحصیلی و

 ک ترل عملکرد دانشکده ها و استتراج مغایرتهای موجود

 تهیه پیش نویس تقویم نیمسالی



 قفل نمرات دانشکده ها و بررسی نمرات اعالم نشده جهت اعالع رسانی به دانشکده ها

 

 
 

 : اداره دانش آموختگانشرح وظایف 

  دانشجویا، التحصیلی فارغ های پرونده دریافت و تحویل

  التحصیل فارغ دانشجویا، پرونده در م درج مدارک کلیه ک ترل و بررسی

 وظیفه نظام وضعیت درخصوص خاص موارد کمیسیو، و  شورا در شده عرح موارد ک ترل و  بررسی

   ارفاقی س وات و  التحصیل فارغ و  ازتحصیل محروم ا تحصیل ترک انصرافیا دانشجویا،

 ایه شماره ثبت و  ک ترل و ناجا عمومی وظیفه سازما، از  مشمول دانشجویا، تحصیلی معافیتهای دریافت

 گلستا، سامانه سیستم در آنها

 آموختگا، دانش تحصیالت پایا، موقت صدورگواهی

 آموختگا، دانش تحصیلی های صدوردانش امه

  تحصیلی ریزنمرات و  ها تاییدیه صدور و رایگا، آموزش خدمت تعهد لغو  اولیا رتبه اداریا مکاتبات انجام

 ذیربط مراج  و سازمانها و دانشگاهها به

 

 


