
 بسمه تعالی

 اساتید راهنمای سیستم گلستان، برای

 استاد

 01001 پردازش)تکمیل اطالعات و سوابق استاد با انتخاب زیر فرم مربوطه(،  اطالعات استاد

 595، گزارش 08661، پردازش ترم در اساتید حضور برنامه

 00361، پردازش (در هر ترمارزشیابی استاد خالصه دانشجویان درس، پروژه ها، )لیست دروس،  استاد جامع اطالعات

 3گزارش استاد،  هفتگی برنامه

 484گزارش استاد،  ترم پایان امتحان برنامه

 616و  614های گزارش پایان نامه های استاد، مشخصات  و لیست

 348گزارش استاد،  درسی های گروه لیست

 7و  8گزارش کارنامه ترمی و کلی استاد، 

 0070گزارش گواهی تدریس، 

 (0101، 743،  550(،  ارزشیابی دروس )گزارش های 551،741خالصه ارزشیابی )گزارشارزشیابی، 

 634گزارش استاد،  اجرایی خدمات لیست

 حق التدریس 

  4617و  610گزارش های لیست و قرارداد حق التدریس،   

 08051پردازش )ورود شماره حساب(،  اطالعات تکمیلی حق التدریس اساتید

 نمرات

 04131پردازش ، )ثبت و تایید نمره دانشجویان)ویژه استاد

  911و  096و  091 های ، گزارشنمرات لیست

  

 



 دانشجو

درخواست های دانشجو شامل: درخواست دفاع، فرم مشکالت دانشجو، ثبت نام و تایید گزارش عملکرد فعالیت  )کارتابلپیشخوان خدمت 

 00001پژوهشی )گزارش پیشرفت پایان نامه(، فارغ التحصیلی )وانصراف((، پردازش -های آموزشی

پژوهشی -ملکرد فعالیت های آموزشی)ع0398)مشکالت آموزشی( و 0310)دفاع(، 0359 گزارش هایدرخواست ها:  کار گردش وضعیت

 )پایان نامه((

 008گزارشدرسی،  های گروه دانشجویان لیست

  406و  76گزارش های دانشجو،  امتحانات پایان ترم و هفتگی برنامه

 504و  500، گزارش های 00051پردازش  دانشجو، حساب آزمایشگاه تسویه

 غیاب دانشجو حضور و

 0463گزارش عکس،  همراه به درسی گروه دانشجویان لیست

 03511پردازش ثبت غیبت های دانشجو، 

 0981 گزارشمجاز،  حد از بیش غیبت دارای دانشجویان لیست

 0955گزارش  دانشجو، مجاز حد از بیش غیبت دارای دروس

 0951گزارش و، غیبت های دانشج

 دروس

 0398گزارش ، 618گزارش ، 610گزارش ، گزارش پیشرفت مربوطه و مشخصات پایان نامه دانشجو

 847گزارش مشخصات امتحان جامع دکتری، 

 014 ،015 های گزارشدانشگاه،  اصلی دروس و فرعی عمومی مشخصات لیست

 001، 010گزارش های آن،  اخذ شرایط و ترم در شده ارائه دروس

 ثبت نام و انتخاب واحد

 66و  77گزارش های نام،  ثبت درطول ،دانشجوو برنامه هفتگی نام  ثبت نتیجه

 008، گزارش لیست دانشجویان گروه درسی در طول ثبت نام



 035، گزارش تقویم آموزشی دانشگاه


