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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1400

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻋﻨﻮان

ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮات در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ

1

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮات در دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺲ از آن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

3

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري دروس ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

5

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮات در دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺲ از آن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺳﻨﻮات در دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺲ از آن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي

2

4

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري دروس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

6

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات

8

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف ﺗﺮم ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ

7
9

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺬ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺑﻌﺪ از آن

10

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮ از 16،14،12

12

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه از آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ

11

13

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح درﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه/اﺳﺘﺎن

14

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ

16

ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

15
17

فرآیند تمدید سنوات در اولین نیمسال پس از اتمام سنوات مجاز تحصیل تمامی مقاطع

شروع

ارسال درخواست از طریق گزینه تمدید
سنوات سیستم گلستان توسط دانشجو

بررسی درخواست تمدید سنوات
دانشجو در شورای گروه و دانشکده

آیا موضوع در شورای
دانشکده مورد موافقت
قرار گرفته است؟

بلی

اعمال حکم موافقت با درخواست تمدید
سنوات در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

خیر

بررسی درخواست تمدید سنوات
دانشجو در شورای آموزشی و
تحصیالت دانشگاه

بلی

آیا موضوع در شورای
آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه مورد
موافقت قرار گرفته است؟

خیر

محروم از تحصیل

پایان

1

فرآیند تمدید سنوات در دومین نیمسال و پس از آن در مقطع کارشناسی

شروع

ارسال درخواست از طریق گزینه
درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد
خاص در سیستم گلستان توسط دانشجو

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای گروه

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای دانشکده

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

خیر
محروم از تحصیل

آیا موضوع در
کمیسیون موارد خاص
دانشگاه/استان مورد
موافقت قرار گرفته
است؟

خیر

بلی

پایان

آیا درخواست تمدید
سنوات برای حداقل
چهارمین بار است؟

بلی

اعمال حکم موافقت با درخواست تمدید
سنوات در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

2

ارجاع و بررسی درخواست تمدید سنوات
دانشجو در کمیسیون موارد خاص استان

فرآیند تمدید سنوات در دومین نیمسال و پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد

شروع

ارسال درخواست از طریق گزینه
درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد
خاص در سیستم گلستان توسط دانشجو

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای گروه

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای دانشکده

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

خیر
محروم از تحصیل

آیا موضوع در
کمیسیون موارد خاص
دانشگاه/استان مورد
موافقت قرار گرفته
است؟

خیر

بلی

پایان

آیا درخواست تمدید
سنوات برای حداقل
سومین بار است؟

بلی

اعمال حکم موافقت با درخواست تمدید
سنوات در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

3

ارجاع و بررسی درخواست تمدید سنوات
دانشجو در کمیسیون موارد خاص استان

فرآیند تمدید سنوات در دومین نیمسال و پس از آن در مقطع دکتری

شروع

ارسال درخواست از طریق گزینه
درخواست های مرتبط با کمیسیون موارد
خاص در سیستم گلستان توسط دانشجو

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای گروه

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در شورای دانشکده

بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجو
در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

خیر
محروم از تحصیل

آیا موضوع در
کمیسیون موارد خاص
دانشگاه/استان مورد
موافقت قرار گرفته
است؟

خیر

بلی

پایان

آیا درخواست تمدید
سنوات برای نیمسال 13
و بعد از آن است؟

بلی

اعمال حکم موافقت با درخواست تمدید
سنوات در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

4

ارجاع و بررسی درخواست تمدید سنوات
دانشجو در کمیسیون موارد خاص استان

فرآیند حذف اضطراری دروس مقطع کارشناسی

شروع

بررسی شرایط حذف اضطراری درس
توسط دانشجو

خیر
عدم حذف درس از کارنامه دانشجو

آیا دانشجو از نظر تعداد
جلسات غیبت در درس و
تعداد واحدهای باقیمانده
در نیمسال مجاز به
حذف درس می باشد؟

حذف درس از کارنامه دانشجو

پایان

5

شروع

فرآیند حذف اضطراری دروس مقطع تحصیالت تکمیلی

بررسی شرایط حذف اضطراری درس
توسط دانشجو

آیا دانشجو از نظر تعداد
جلسات غیبت در درس و
تعداد واحدهای باقیمانده
در نیمسال مجاز به
حذف درس می باشد؟

خیر

بلی

ارسال درخواست حذف درس توسط
دانشجو از طریق سیستم گلستان

بررسی موضوع توسط استاد درس

خیر

آیا حذف درس از
نظر استاد درس
مورد تایید است ؟
بلی

بررسی موضوع توسط گروه

عدم حذف درس از کارنامه دانشجو

انتخاب گزینه پایان گردش کار در سیستم گلستان
توسط استاد درس /مدیر گروه /رئیس دانشکده
خیر

آیا حذف درس از
نظر گروه مورد
تایید است ؟

بلی
بررسی موضوع توسط دانشکده

خیر
آیا حذف درس از
نظر دانشکده
مورد تایید است ؟

بلی
پایان

حذف درس از کارنامه دانشجو

6

شروع

فرآیند درخواست حذف ترم با احتساب

بررسی زمان درخواست توسط دانشجو

ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص از
طریق سیستم گلستان توسط دانشجو

خیر

آیا زمان ارائه درخواست
حداکثر دو هفته قبل از
شروع امتحانات پایان ترم
می باشد؟

بلی

بررسی موضوع در شورای گروه و دانشکده

ارسال مصوبه دانشکده به امور آموزشی و
تحصیالت تکمیلی از طریق سیستم گلستان
.

تصمیم گیری درخصوص درخواست دانشجو در
شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

خیر

آیا موضوع در شورای
دانشکده مورد تصویب
قرار گرفته است؟

بلی

اعمال مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه

انجام حذف ترم دانشجو توسط کارشناس امور
آموزشی و تحصیالت تکمیلی

پایان

7

ارسال درخواست از طریق سیستم گلستان
توسط دانشجو جهت طرح در شورای گروه

شروع

فرآیند درخواست مرخصی با احتساب

بررسی زمان درخواست توسط دانشجو

ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص از
طریق سیستم گلستان توسط دانشجو

خیر

آیا زمان ارائه درخواست
حداکثر دو هفته قبل از
شروع نیمسال می باشد؟

بلی

بررسی موضوع در شورای گروه و دانشکده

ارسال مصوبه دانشکده به امور آموزشی و
تحصیالت تکمیلی از طریق سیستم گلستان
.

تصمیم گیری درخصوص درخواست دانشجو در
شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

خیر

آیا موضوع در شورای
دانشکده مورد تصویب
قرار گرفته است؟

بلی

اعمال مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه

اعمال مرخصی دانشجو توسط کارشناس امور
آموزشی و تحصیالت تکمیلی

پایان

8

ارسال درخواست از طریق سیستم گلستان
توسط دانشجو جهت طرح در شورای گروه

فرآیند آزمون جامع

شروع

اخذ درس آزمون جامع در زمان
انتخاب واحد توسط دانشجو

تحویل فرم تکمیل شده اعالم
آمادگی آزمون جامع توسط
دانشجو به دانشکده

تعیین مواد و اعضای کمیته
آزمون جامع توسط گروه و
دانشکده

اعالم زمان برگزاری آزمون جامع
به دانشجو توسط دانشکده
اعالم زمان برگزاری آزمون جامع
به دانشجو توسط دانشکده
اعالم زمان برگزاری آزمون جامع
به امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی توسط دانشکده

جامع
گزاری
زمان بر
اعالم
آزمونمقرر
جامع در
آزمون
برگزاری
به دانشجو توسط دانشکده

اعالم نمره آزمون جامع توسط
نماینده تحصیالت تکمیلی به
کارشناس دانشکده
اعالم زمان برگزاری آزمون جامع
به دانشجو توسط دانشکده
ثبت نمره آزمون جامع توسط
کارشناس در سیستم گلستان

بلی

اعالم زمان برگزاری آزمون جامع
به دانشجو توسط دانشکده

دانشجو می تواند درخواست شرکت
در آزمون جامع برای بار سوم را به
کمیسیون موارد خاص ارسال نماید.

بلی

آیا دانشجو برای
بار دوم در
آزمون جامع
شرکت می نماید؟

خیر

آیا دانشجو برای
بار اول در
آزمون جامع
شرکت می نماید؟

خیر

آیا دانشجو
موفق به کسب
نمره قبولی
گردیده است؟

اعالم زمان برگزاری آزمون جامع به
دانشجو توسط دانشکده
طرح موضوع در کمیسیون موارد
خاص دانشگاه

بلی

خیر
؟

بلی

آیا کمیسیون با
درخواست
دانشجو موافقت
نموده است؟

؟

محروم از تحصیل

پایان

خیر

9
؟

؟

فرآیند اخذ طرح تحقیق رساله دکتری برای بار دوم و بعد از آن
شروع

طرح پیشنهاد در شورای
گروه و دانشکده

آیا اخذ درس
برای بار دوم یا
سوم می باشد ؟

بلی

؟
خیر

آیا اخذ درس
موافقت شده
است؟

محروم از تحصیل

طرح پیشنهاد در کمیسیون
موارد خاص دانشگاه

؟
بلی
پایان
اخذ درس در زمان انتخاب
واحد توسط دانشجو
خیر

آیا دفاع برای
بار اول انجام
شده است؟

بلی ؟

بلی

خیر

آیا دانشجو نمره
قبولی کسب
کرده است؟

انجام دفاع از طرح تحقیق
مطابق قوانین و مقررات
آموزشی

بلی

آیا دانشجو آماده
دفاع از طرح
تحقیق است؟

؟

؟

10

خیر

خیر

پیشنهاد اخذ درس طرح
تحقیق در بار دوم و بعد از
آن توسط دانشجو

فرآیند تغییر شیوه از آموزشی –پژوهشی به آموزش محور

شروع

تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به
گروه توسط دانشجو

بررسی موضوع در شورای گروه و
دانشکده

خیر

آیا موضوع در شورای
گروه و دانشکده مورد
تصویب قرار گرفته
است؟

بلی

ارسال مصوبه دانشکده از طریق
اتوماسیون اداری به مدیریت امور
آموزشی و تحصیالت تکمیلی

اعمال تغییر شیوه آموزشی دانشجو
در سیستم گلستان توسط کارشناس
امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

پایان

11

فرآیند ترمیم معدل کل کمتر از 16 ، 14 ،12

شروع

تکمیل فرم مربوطه توسط دانشجو و تحویل به گروه

تعیین دروس جهت ترمیم معدل در گروه آموزشی و
دانشکده

ارسال مدارک از طریق اتوماسیون اداری به
مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی توسط
دانشکده

اخذ واحد های تصویب شده توسط دانشجو در زمان
انتخاب واحد نیمسال/حذف و اضافه
.

پایان

12

فرآیند تحویل مدرک کاردانی

شروع

تکمیل فرم مربوطه توسط دانشجو و تحویل به گروه
آموزشی

بررسی موضوع در شورای گروه و دانشکده

آیا دانشجو دارای شرایط
قانونی تحویل مدرک
کاردانی می باشد؟

اطالع رسانی موضوع به دانشجو توسط دانشکده

ارجاع مصوبه دانشکده به امور آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

انجام امور فارغ التحصیلی توسط دانشجو

ارسال مدارک فارغ التحصیلی از طرف دانشکده و
از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت امور
آموزشی و تحصیالت تکمیلی جهت صدور مدرک
.

درخواست صدور مدرک کاردانی توسط دانشجو در
سیستم گلستان

پایان

13

فرآیند طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه /استانی

شروع

ارسال درخواست از طریق گزینه درخواست های مرتبط با
کمیسیون موارد خاص در سیستم گلستان و سامانه سجاد
وزارت توسط دانشجو

طرح و بررسی درخواست در شورای گروه آموزشی و دانشکده

طرح و بررسی درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

خیر

آیا نیاز به ارجاع
درخواست به کمیسیون
استان می باشد؟

بلی
طرح و بررسی درخواست در کمیسیون موارد خاص استانی

ارسال مصوبه کمیسیون استانی به معاونت آموزشی

پایان

اعمال حکم کمیسیون در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

14

ارسال مصوبه کمیسیون استانی به مدیریت امور آموزشی از
طرف معاونت آموزشی

فرآیند انصراف از تحصیل
شروع

تحویل فرم تکمیل شده انصراف از تحصیل به گروه
آموزشی توسط دانشجو

بررسی کسری مدرک در پرونده پرسنلی دانشجو
توسط کارشناس دانشکده

ارجاع فرم درخواست به دانشجو
جهت رفع کسری مدرک

آیا پرونده دانشجو دارای
کسری مدرک می باشد ؟

بلی

؟
خیر
طرح و بررسی درخواست در شورای گروه و دانشکده

ارسال مصوبه دانشکده به امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

اعمال تغییرات الزم در سیستم گلستان جهت انجام
تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس امور آموزشی
و تحصیالت تکمیلی

بلی

انجام تسویه حساب توسط دانشجو

آیا دانشکده با درخواست
انصراف دانشجو موافق
است؟

خیر

ارسال مدارک تسویه حساب دانشجو توسط دانشکده

اعمال حکم انصراف از تحصیل دانشجو در سیستم
گلستان توسط کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

پایان
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فرآیند بازپس گرفتن درخواست انصراف از تحصیل

شروع

بررسی زمان درخواست توسط دانشجو

ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص از
طریق سیستم گلستان و سامانه سجاد وزارت
عتف توسط دانشجو

خیر

آیا در موعد مقرر پس از
ارائه درخواست انصراف
اقدام شده است؟

بلی
تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به گروه
آموزشی توسط دانشجو

بررسی موضوع در شورای گروه و
دانشکده

بررسی موضوع در شورای آموزشی و
تحصیالت تکمیلی/کمیسیون موارد خاص
دانشگاه

خیر
محروم از تحصیل

آیا موضوع در شورای
آموزشی و تحصیالت
تکمیلی/کمیسیون موارد
خاص تصویب شده است؟

بلی
اعمال حکم در سیستم گلستان توسط
کارشناس امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی

پایان
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سایر فرآیندهای آموزشی
ردیف

عنوان درخواست

1

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

2
درخواست معافیت تحصیلی

3

صدور ابطال معافیت تحصیلی

4

تمدید سنوات

روند درخواست ها
 -1دانشجو از طریق سیستم گلستان درخواست خود را ارسال می نماید.
 -2پس از تایید کارشناس ،دانشجو با مراجعه به گزارش  1251سیستم گلستان فایل را
دریافت می نماید


تایید درخواست های گواهی اشتغال به تحصیل در بازه زمانی 13:30-13
روز های کاری انجام می پذیرد.

مشمولین محترم نظام وظیفه الزم است مطابق با موارد ذیل اقدام نمایند.
 -1در ابتدا درخواست معافیت تحصیلی تایید شده توسط امور آموزشی دانشگاه را از
گزارش  5164سیستم گلستان دریافت نمایند.
 -2دانشجو موظف است از این درخواست پرینت تهیه نماید و سپس به یکی از مراکز
پلیس 10+شهرستان محل سکونت خود مراجعه نماید.
 -3دانشجو می بایست پاسخ مکتوب دریافت شده از مرجع ذیصالح را در پردازش به
شماره ( 18090ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو) در قسمت مربوطه بارگذاری
نماید.
 -1دانش آموخته از طریق گزارش  4230سیستم گلستان نامه را دریافت و سپس به
یکی از مراکز پلیس 10+شهرستان محل سکونت خود مراجعه نماید.
جهت اطالع از روند به صفحات  1تا  4کتابچه فرآیندهای آموزشی مراجعه فرمایید.
دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی می بایست عالوه بر موارد ذکر شده در صفحات
ذکر شده ،نسبت به انجام مراحل زیر نیز اقدام نمایند.
 -1پس از موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه  ،دانشجو درخواست صدور نامه
سنوات ارفاقی را از طریق سامانه مدیریت آموزشی ( )LMSیا پست الکترونیکی
 amoozesh@sutech.ac.irارسال می نماید.
 -2دانشجو پس از دریافت نامه سنوات ارفاقی ،آن را به معاونت وظیفه عمومی
تحویل می نماید.
 -3مجوز اخذ شده از معاونت نظام وظیفه را از طریق پست الکترونیکی
 amoozesh@sutech.ac.irارسال می نماید.
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5

صدور مجوز خروج از کشور

جهت اطالع از فرآیند به لینک
http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/
files/Groups/client/g.pdf
مراجعه فرمایید.

6

7

مرخصی /حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجو می بایست درخواست کمیسیون موارد خاص دهد .جهت اطالع از فرآیند صفحه 14
کتابچه فرآیندهای آموزشی مراجعه فرمایید.
تکمیل فرم های مربوط به سازمان سنجش
آموزش کشور

دانشجو به گزارش  281سیستم گلستان مراجعه و فرم را دریافت می نماید.

صدور گواهی رتبه
7

صدور گواهی آزمون جامع
امضا صفحه کمیته داوران پایان نامه/رساله
صدور گواهی دفاع از پایان نامه/رساله

8

صدور ریز نمرات غیرسمی فارسی/انگلیسی

 -1دانشجو درخواست خود را از طریق سامانه مدیریت آموزشی ( )LMSیا پست
الکترونیکی  amoozesh@sutech.ac.irارسال می نماید.
 -2کارشناس فایل مدرک امضا شده را از طریق پست الکترونیکی به دانشجو ارسال می
نماید.

جهت اطالع از روند به لینک http://education.sutech.ac.ir/fa/node/97
مراجعه فرمایید.
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