
 دانشکده ها و پژوهشکده هاراهنمای سیستم گلستان ویژه کارشناسان 

 دانشجو:

 / پردازششماره گزارش موضوع ردیف

 21321 پردازش اطالعات جامع دانشجو 1

 2111گزارش  ازفایل سنجش دانشجویان ورودی جدیداطالعات  2

 122گزارش  مشخصات كامل دانشجویان 4

 321گزارش  اطالعات شخصي دانشجو 5

 77گزارش  دانشجو درطول ثبت نام (انتخاب واحد) نتيجه ثبت نام 6

 88 گزارش نام ثبت طول در دانشجو هفتگي برنامه 7

 221گزارش  دانشجویاني كه در ترم جاری ثبت نام نكرده اند 8

 222گزارش  ليست دانشجویان گروه درسي در طول ثبت نام 9

 212گزارش  )بعد از قطعي شدن ثبت نام(ليست دانشجویان گروه های درسي 11

 22گزارش  ليست دانشجویان با واحد اخذ شده مشخص در ترم 11

 78گزارش  برنامه هفتگي دانشجو 12

 192گزارش  )آمار دانشجویان با آخرین وضعيت خاص )تنظيم ستون 14

 212گزارش  آمار وضعيت دانشجویان در ترم 15

 2921گزارش  غيبت های دانشجو 16

 2922گزارش  دروس دارای غيبت بيش از حد مجاز دانشجو 17

 2921گزارش  ليست دانشجویان دارای غيبت بيش از حد مجاز 18

 118گزارش  اسامي و مشخصات فارغ التحصيالن 19

 استاد:

 / پردازششماره گزارش موضوع ردیف

 3گزارش  برنامه هفتگي استاد 1

 292گزارش  علمي در دانشگاهبرنامه حضور اعضای هيئت  2

 121گزارش  برنامه امتحان پایان ترم استاد 3

 312گزارش  ليست گروه های درسي اساتيد 4

 2281گزارش  دانشكده و گروه آموزشي اساتيد 5

 



  دروس:

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

 21911پردازش  ارائه درس 1

 212گزارش  ليست مشخصات عمومي دروس اصلي دانشگاه 2

 211گزارش  ليست مشخصات فرعي دروس اصلي دانشگاه 3

 2123گزارش  ليست مشخصات عمومي دروس آخرین سرفصل هر رشته 4

 211گزارش  دروس ارائه شده در ترم و شرایط اخذ آن 5

 221گزارش  دروس ارائه شده در ترم 6

 221گزارش آمار ثبت نام گروههای درسي 7

 21گزارش  گروه های درسيليست اساتيد  8

 21گزارش  ليست اساتيد با تالقي درس و امتحان 9

 292گزارش  ليست دروس با وضعيت نمره خاص 11

 292گزارش  وضعيت قفل نمرات 11

 112گزارش  دروس امتحانات برنامه 12

 218گزارش  رنامه امتحانات گروههای درسي دانشكدهب 13

 222گزارش  (از قطعي شدن ثبت نام)بعد  تایيدیه انتخاب واحد 14

 :فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

 22121پردازش  پژوهشي دانشجویان _تعریف فعاليت های آموزشي  1

 21221پردازش  تعریف پروژه / پایان نامه های خارج از دانشگاه و متفرقه 2

 221 گزارش (درس مبنای) پژوهشي _ آموزشي فعاليتهای ليست 3

 811 گزارش (دپژوهشي )مبنای استا _ليست فعاليتهای آموزشي  4

 811 گزارش (دانشجو مبنای) پژوهشي _ آموزشي فعاليتهای ليست 5

 819گزارش  پژوهشي ثبت نامي بدون انتساب عنوان و استاد _فعاليتهای آموزشي  6

 2812گزارش  دانشجویاندعوتنامه حضور اساتيد در جلسه دفاعيه  7

 2212گزارش  صورتجلسه دفاع پایان نامه تحصيالت تكميلي 8

 کالس هاساختمان و

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

 211گزارش  )برنامه هفتگي كالس)جدولي 2



 211گزارش  برنامه هفتگي كالس 3

 312گزارش  ليست كالسهای دارای تالقي دروس 4

 212گزارش  كالسها ليست ساعتهای خالي 5

 تسویه حساب ها

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

 21121پردازش  اعالم تسویه بدهي یا مراجعه دانشجو 2

 211گزارش  تسویه حسابهای مورد نياز هر دانشجو 3

 211گزارش  تسویه حسابهای مربوط به هر اداره 1

 پیشخوان خدمت

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

كارتابل درخواست های دانشجو شامل: )تپيشخوان خدم 1

درخواست دفاع، فرم مشكالت دانشجو، ثبت نام و تایيد 

 گزارش عملكرد آموزشي پژوهشي(

 12211پردازش 

 1132گزارش  ر(بررسي مسائل و مشكالت آموزشي دانشجو )گردش كا 2

 1329 گزارش دانشجویان دفاع درخواست كار گردش وضعيت 3

 فعاليتهای عملكرد گزارش تایيد و ثبت كار گردش وضعيت 4

 (تحصيلي پيشرفت) پژوهشي آموزشي

 1392 گزارش

 اطالعات پایه و سیستم

 شماره گزارش/ پردازش موضوع ردیف

 232گزارش  تقویم آموزشي دانشگاه 1

 22221پردازش  تغيير شناسه كاربری و گذرواژه توسط كاربر 2

 


