بسمه تعالی

ردیف

فرآیندثبت نام با تاخیر در مقطع کارشناسی /کارشناسی ارشد/دکتری از طریق پیشخوان

اقدام کننده

کنترلهای فرآیند توسط سیستم

گزارشهای
مورد نیاز

پیام به دانشجو

دانشجو

1

انتخاب درخواست ثبت نام
با تاخیر  ،پرداخت مبلغ
جریمه و درج کد دروس

پیام(هشدار)

تایید کننده

.1
.2

دانشجوی گرامی کد و گروه دروس
مورد نظر را ثبت کنید:
 )1پس از ثبت درخواست
درگاه پرداخت الکترونیکی
جهت پرداخت هزینه ثبت
نام با تاخیر فعال خواهد
شد.

کنترل عدم ثبت نام در نیم
سال مورد نظر
ثبت نام در نیم سال قبل

دانشجو

پیام به کارشناس رشته
کارشناس محترم:

در بخش توضیحات علت پرداخت
یا عدم پرداخت جریمه توسط
کارشناس رشته
2

بررسی پرداختی دانشجو و
در صورت نیاز ویرایش
اطالعات در پردازش
16830

 .1کنترل عدم ثبت نام در نیم
سال مورد نظر
 .2ثبت نام در نیم سال قبل و
تعیین تکلیف نیم سال قبل
طبق مقررات و آئین نامه
های آموزشی

دانشجو را حتما ذکر کنید
)1
گزارشهای
1000
272
1259

)2

)3

)4

پرونده آموزشی دانشجو
کنترل و بررسی شود.
اطالعات دانشجو در
پردازش  16830بررسی
شود
کد و گروه درسی ثبت شده
توسط دانشجو را بررسی و
تایید نمایید.
گزارش های ، 272، 1000
 1259را چک نمایید.

کارشناس رشته
درصورت عدم تایید به
کارتابل دانشجو برگردد با
ذکر قسمت توضیحات
در صورت تایید به کارتابل
معاون آموزشی دانشکده
برگردد با ذکر قسمت
توضیحات

معاون آموزشی دانشکده
معاون آموزشی دانشکده
3

بررسی پرداختی دانشجو

گزارشهای
1000
272
1259

پیام به معاون آموزشی دانشکده
معاون محترم:
درخواست را بررسی و تایید نمایید.

درصورت عدم تایید به
کارتابل کارشناس رشته
برگردد.
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مدیر تحصیالت تکمیلی /
مدیر تحصیالت تکمیلی /

پیام به مدیر تحصیالت تکمیلی /

مدیرخدمات آموزشی
4

دانشگاه
بررسی ،تایید و درج امضای
الکترونیکی

-

گزارشهای
1000
272
1259

5

6

خروجی:

(گزارش )423

درخواست را بررسی و تایید نمایید و
امضای الکترونیکی خود را درج نمایید.

پیام به کارشناس ستاد

کارشناس ستاد
ثبت دروس و اختتام در
سامانه گلستان

مدیرخدمات آموزشی دانشگاه

گزارشهای
1000
272
1259

کارشناس محترم:
انتخاب واحد دانشجو بر اساس کد و
گروه درسی تایید شده در سامانه
انجام شود .

قابلیت گزارش گیری توسط
کارشناس رشته و کارشناس ستاد

مدیرخدمات آموزشی
دانشگاه
درصورت عدم تایید به
کارتابل معاون آموزشی
دانشکده برگردد.

کارشناس ستاد
درصورت عدم تایید و مشکل
کد دروس به کارتابل
کارشناس رشته برگردد.

