
 بسمه تعالی

 

 راهنمای سیستم گلستان، برای مدیران گروه

 استاد

 08321، پردازش (در هر ترمارزشیابی استاد خالصه دانشجویان درس، پروژه ها، )لیست دروس،  استاد جامع اطالعات

 595، گزارش 08221، پردازش ترم در اساتید حضور برنامه

 3گزارش استاد،  هفتگي برنامه

 484گزارش استاد،  ترم پایان امتحان برنامه

 214گزارش پایان نامه های استاد،  لیست

 218و  210گزارش های حق التدریس، لیست و قرارداد ،  

 0521گزارش اساتید دانشکده و گروه آموزشی، 

 (8181، 843،  550(،  ارزشیابی دروس )گزارش های 551،841خالصه ارزشیابی )گزارشارزشیابی، 

 8و  8گزارش و کلی استاد،  ترمیکارنامه 

 نمرات

  911و  092و  091، گزارش نمرات لیست

 095)اعالم نشده، اعالم شده و ...(، گزارش لیست دروس با وضعیت نمره خاص

 دانشجو

 08301، پردازش )مشاهده دروس و مشخصات دروس هر ترم دانشجو و اطالعات پرسنلی وی( اطالعات جامع دانشجو

 808گزارش های  دانشجویان، مشخصات کامل

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

 80081، پردازش ()وانصراف( پایان نامه(، فارغ التحصیلیگزارش پیشرفت ) پژوهشی-آموزشی

پژوهشی )پایان -)عملکرد فعالیت های آموزشی8398)مشکالت آموزشی( و 0310(، دفاع)8359 گزارش هایها:  درخواست كار گردش وضعیت

 نامه((

  482و  82گزارش های ، دانشجو امتحانات پایان ترم و هفتگي برنامه

 308گزارش دانشگاه،  به ورود از قبل و آزمون دانشجو، تحصیلي اطالعات

 845گزارش تحصیلي،  وضعیت آخرین با دانشجویان لیست

 883گزارش ترم،  در خاص وضعیت با دانشجویان آمار

 088گزارشدرسي،  هاي گروه دانشجویان لیست

 



 حضور وغیاب دانشجو

 0981 گزارشمجاز،  حد از بیش غیبت داراي دانشجویان لیست

 0955گزارش  دانشجو، مجاز حد از بیش غیبت داراي دروس

 0991گزارش و، غیبت هاي دانشج

 دروس

 011و  89گزارش کارنامه ترمی و کلی دانشجو، 

 218گزارش ، 108مشخصات پایان نامه دانشجو ، گزارش 

 848گزارش مشخصات امتحان جامع دکتری، 

 014و  015گزارش دانشگاه،  اصلي دروس عمومي مشخصات لیست

 001، 018گزارش های آن،  اخذ شرایط و ترم در شده ارائه دروس

 0153گزارش ، مشخصات دروس آخرین سرفصل هر رشته لیست

 348و  04گزارش ، و لیست گروه های درسی اساتید درسي هاي گروه اساتید لیست

 08گزارش ، امتحان و درس تالقي با اساتید لیست

 004گزارش درسي،  گروههاي نام ثبت آمار

 882گزارش دروس در ترم،  امتحانات برنامه

 018گزارش ، متضاد و معادل دروسپیش نیاز، هم نیاز، 

 012گزارش ، درس در پیش نیاز، هم نیاز و متضاد سایر دروس

 582گزارش ، نوع درس و دروس الزم براي فراغت از تحصیل

 ثبت نام و انتخاب واحد

 0414گزارش ، دانشجویان ورودی جدید، اعالم شده از سازمان سنجش   مشخصات

 838گزارش ترم،  در شدگان پذیرفته آمار

 22و  88گزارش های ، نام ثبت درطول ،دانشجوو برنامه هفتگی نام  ثبت نتیجه

 889گزارش  ،نام ثبت طول در دانشجویان مشروطي و واحد تعداد نام، ثبت وضعیت

 80، گزارش لیست دانشجویان با واحد اخذ شده مشخص در ترم

 008، گزارش لیست دانشجویان گروه درسي در طول ثبت نام

 801گزارش ، اند نكرده نام ثبت جاري ترم در كه دانشجویاني

 81دارند(، گزارش  مخدوش نام ثبت كه دانشجویاني )لیست مخدوش نام های ثبت

 842گزارش  وضعیت ثبت نام دانشجو در ترم،



 035، گزارش تقویم آموزشي دانشگاه

 505گزارش های  تاییدیه انتخاب واحد دانشجو، 

 کالس

 088و  048گزارش های كالس،  هفتگي برنامه

 385گزارش  دروس، تالقي داراي كالسهاي لیست


