
 "  های دانشگاه خوارزمیها و دانشکدهگروه ها، گرایشاخذ درس از سایر  نحوه ثبت درخواست"

  های دانشگاه خوارزمی ها و دانشکدهگروهها،  گرایشاخذ درس از سایر  با توجه به رویکرد دانشکده مبنی بر اصالح در رویه  

 روالی را در سیستم گلستان جهت این موضوع پیشنهاد نمودند که به شرح زیر طرح ریزی و اجرا گردید: 

 توسط دانشجو ثبت درخواستنحوه  -1

 دانشجو در بخش پیشخوان سامانه گلستان/ درخواست بررسی امور آموزشی/ ثبت درخواست جدید، مراجعه می نماید.   -1-1

 

 ."ز اثبت نام در گروه درسی غیر مج"قرار دادن نوع درخواست بر روی   -2-1

 



 . تایپ و ایجاد درخواست -3-1

 و سپس تایید و ارسال  با کلیک بر روی فلش سبز رنگ  فعال نمودن درخواست جهت انجام مراحل گردش کار -4-1

 مبدا  مدیر گروه  تصمیم  -2

موافقت با درخواست به مرحله    در این مرحله مدیر گروه با تایید و یا عدم تایید با درخواست موافقت یا مخالفت می نماید. 

 شود. جاع داده میرو مخالفت به مرحله دانشجو ا مدیر گروه درس مورد نظر

 تصمیم مدیرگروه مقصد  -3

درصورت عدم تایید درخواست به مدیر گروه    گردد.جهت بررسی ارسال می  مقصدگروه  درصورت تایید به کارشناس آموزش  

 . گردد مبدا ارسال می 

   صدکارشناس آموزش مقتصمیم  -4

 گرداند. ز می درخواست ا به مرحله قبل با عدم تایید   دد.گر کارشناس آموزش مبدا اراسل می در صورت تایید به 

 مبدا انجام کار توسط کارشناس آموزش -5

ها و آموزش مقصد مجوز اخذ درس را خواد گرفت و بعد  کارشناس آموزش مبدا با توجه به موارد اعالمی توسط مدیران گروه

 شود. تواند با زدن دکمه تایید گردش را نهایی نماید درصورت عدم تایید درخواست به دانشجو بازگردانده می از اتمام می

 گردش کار   -6

 .به عنوان نمونه یک گردش کار در تصویر زیر نشان داده شده است
 باشد. زیر می  این گردش به ترتیب

 دانشجو ثبت درخواست توسط  -1

 مبدا  مدیر گروه اعالم نظر -2

 مدیر گروه مقصد  اعالم نظر -3

   صد مق کارشناس آموزش سی برر -4

 انجام فعالیت توسط کارشناس آموزش مبدا  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 با سپاس

 دانشکده فنی و مهندسی 

 1400بهار 


