فرآيند ثبت نام دانشجو

ثبت نام دانشجو در
سايت دانشگاه پس از
قبولي در آزمون
ورودي

مراجعه به آموزش دانشگاه و ثبت نام
حضوري و دريافت نامه از دانشگاه

مراجعه به دانشكده و ارائه مدارك ثبت نام
و نامه دريافتي از دانشگاه به آموزش

تشكيل پرونده براي دانشجو و انتخاب
واحد نامبرده در سيستم سما

شروع به تحصيل دانشجو

فرآيند تصويب پروپوزال دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

تنظيم پروپوزال در فرم
موجود در سايت
(فرآيند اتوماتيك)

ارائه پروپوزال به گروه آموزشي جهت
طرح در شوراي پژوهشي گروه

طرح و تصويب پروپوزال در شوراي
پژوهشي گروه و اعالمآنان به آموزش

صدور نامه تصويب پروپوزال توسط
آموزش و اختصاص كد مخصوص به
دانشجو

انجام امور پژوهشي پايان نامه
توسط دانشجو

فرآيند برگزاري امتحان جامع

مكاتبه با اساتيد و
جمع آوري سؤاالت
امتحان جامع

بررسي پرونده دانشجويان واجد شرايط
شركت در امتحان جامع

مكاتبه با دانشگاه جهت معرفي نماينده از
طرف دانشگاه

برگزاري امتحان جامع

فرآيند برنامه ريزي كالسي و انتخاب واحد دانشجو

تنظيم دروس ترم و ارائه
آن به گروه آموزشي
مربوطه جهت تعيين
اساتيد

تعيين استاد هر درس
توسط گروه آموزشي

تنظيم برنامه كالسي و هماهنگي با اساتيد

تعريف دروس در سيستم سما

انتخاب واحد دانشجو

فرآيند دفاع از پايان نامه

ارائه پذيرش مقاله توسط
دانشجو به آموزش و همچنين
ارائه تأييديه استاد راهنما به
آموزش مبني بر آمادگي دفاع
دانشجو

تعيين تاريخ دفاع و مكاتبه با دانشگاه و
مكاتبه با اساتيد راهنما و مشاور و داور

برگزاري جلسه
پيش دفاع

برگزاري جلسه دفاع

فرآيند فراغت از تحصيل

ارائه نامه استاد راهنماي دانشجو به
آموزش مبني بر انجام اصالحات
پايان نامه توسط دانشجو و آماده
بودن پايان نامه براي صحافي

انجام صحافي پايان نامه و ارائه آن به همراه
 CDاز پايان نامه به آموزش

ارائه يك پايان نامه و  CDبه كتابخانه
مركزي توسط دانشجو

انجام تسويه حساب
توسط دانشجو

بررسي پرونده دانشجو و صدور فرم
فراغت از تحصيل

اعالم فراغت دانش آموخته و ارسال
مدارك وي به دانشگاه

فرآيند احتساب حق التدريس اساتيد

احتساب واحدهاي تدريس شده
استاد در طول يك ترم و تبديل
فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي
ايشان به واحد

احتساب واحدهاي مازاد بر ساعات موظف
هر استاد

انعقاد قرارداد حق التدريس يا استاد و
اعالم واحد مازاد در قرارداد

ارسال قراردادها به معاونت آموزشي
دانشگاه

تأييد توسط معاون آموزشي دانشگاه و
اعاده آن به آموزش دانشكده

پرداخت حق التدريس توسط
حسابداري

فرآيند انجام كارورزي دانشجو

اعالم نتيجه امتحان
جامع توسط گروه به
آموزش

تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان قبول
شده در امتحان جامع با هماهنگي گروه
آموزشي

معرفي كتبي دانشجو به مركز مربوطه با قيد
مدت زماني كه دانشجو ملزم به گذراندن
كارورزي در آن است و ارسال برگه ارزشيابي

اعالم نتيجه ارزشيابي در پايان دوره توسط
مركز مربوط به آموزش

معرفي دانشجو به مركز بعدي

فرآيند برنامه ريزي امتحاني و برگزاري امتحانات

برنامه ريزي امتحاني توسط
آموزش و اعالم آن به
اساتيد و دانشجويان

نظارت بر آماده بودن
محل امتحانات

برگزاري امتحانات و نظارت بر رعايت
قوانين و نظم در جلسه امتحان

تحويل اوراق امتحاني به استاد
مربوطه

فرآيند اعطاي فرصت تحصيلي اضافي

پر كردن فرم درخواست
فرصت تحصيلي اضافي توسط
دانشجوياني كه مدت مجاز
تحصيل آنان به پايان رسيده
است

تشكيل شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
و بررسي شرايط دانشجو و تصميم گيري
در خصوص اعطاء فرصت

اعالم تصميم اتخاذ شده به معاونت
آموزشي دانشگاه

پاسخ معاونت آموزشي دانشگاه
به آموزش دانشكده

اعالم نتيجه به دانشجو

فرآيند پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان Ph.D

دريافت دستورالعمل
پرداخت سال مربوطه از
معاونت آموزشي دانشگاه

احتساب كمك هزينه تحصيلي دانشجو بر
اساس آيتمهاي موجود در دستورالعمل

صدور ابالغ كمك هزينه با
امضاي رياست دانشكده

ارسال به آموزش دانشگاه و ابالغ امضاء
شده اداره حسابداري دانشكده

پرداخت كمك هزينه توسط
حسابداري دانشكده به دانشجو

فرآيند گواهي اشتغال به تحصيل

درخواست دانشجو به
آموزش جهت صدور
گواهي اشتغال به تحصيل

صدور گواهي اشتغال به تحصيل به محل
مربوطه و ارسال آن جهت امضاء به كارتابل رئيس دانشكده

امضاء توسط رياست دانشكده و صدور
گواهي مربوطه

فرآيند جذب هيئت علمي

ارائه درخواست
جذب
توسط متقاضي به دفتر
رياست دانشکده

ارجاع درخواست به همراه رزومه به
معاونت آموزشي دانشكده

ارسال درخواست و رزومه متقاضي از
طريق معاونت آموزشي به گروههاي
آموزشي مرتبط جهت اعالم نظر گروهها

بررسي رزومه توسط گروهها ودر صورت
نياز  ،انجام مصاحبه با شخص متقاضي
واعالم نظر گروه به معاونت آموزشي

طرح درخواست و نظر گروه در شوراي
دانشكده

در صورت موافقت ارسال نظر گروه موافق
ونظر شوراي دانشكده به همراه درخواست و
رزومه به معاونت آموزشي دانشگاه جهت
تعيين زمان جلسه جذب

هماهنگي و مكاتبه جهت برگزاري جلسه
كارگروه جذب در دانشكده با حضور
نمايندگان هيئت جذب دانشگاه در دانشكده

انجام مصاحبه با شخص متقاضي در جلسه ياد
شده

انجام فرآيند جذب توسط هيئت جذب هيئت
علمي در دانشگاه

اعالم نتيجه بررسي به دانشكده پس
از تكميل فرايند جذب

