
 "نحوه ثبت درخواست مربوط به مشکالت درون دانشکده ای"

ای روالی را در سیستم گلستان جهت  بررسی به مشکالت درون دانشکدهبا توجه به رویکرد دانشکده مبنی بر اصالح در رویه 

 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

 

 قرار دادن نوع درخواست بر روی مشکالت درون دانشکده ای.  -2-1

 



 تایپ و ایجاد درخواست.  -3-1

 

 

 1با کلیک بر روی فلش سبز رنگ مراحل گردش کارفعال نمودن درخواست جهت انجام  -1-4
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 تایید مدیر گروه و ارسال به کارشناس آموزش  -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. داده میجاع رکارشناس و مخالفت به مرحله دانشجو ا

 تصمیم کارشناس  -3

 سه گزینه وجود دارد: در این مرحله 

راین با زدن دکمه عدم تایید کار را بدون انجام  ببناکارشناس به تصمیم قطعی برسد که درخواست کامال رد می باشد    -الف

 رساند. به پایان می 

پایان گردش  " ه با زدن دکمه تایید و انتخاب گزینه تواند کار را انجام دهد کرسد که میکارشناس خود به این نتیجه می -ب

 نماید. ضمن انجام کار، گردش را نهایی می "کار

کسب  "تواند به تنهایی تصمیم نهایی را بگیرد برای همین موضوع با زدن دکمه تایید و انتخاب گزینه  کارشناس نمی  -ج

 از معاون کسب تکلیف می نماید.  "تکلیف از معاون آموزشی دانشکده

 

 

 

 

 

 



 تصمیم معاون آموزشی -4

در این مرحله معاون آموزشی صرفا درخواست را مشاهده و با زدن دکمه تایید تصمیم خود را برای کارشناس مجدد ارسال  

 نماید. می

 

 

 

 

 



 نهایی کارشناستصمیم  -5

 نماید. انجام شده یا درخواست را رد و یا انجام و تایید میدر این مرحله کارشناس با توجه به کسب تکلیف 

 

 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

 بررسی مدیر گروه  -2

 تصمیم اولیه کارشناس  -3

 تصمیم معاون آموزشی درصورت نیاز  -4

 تصمیم نهایی کارشناس  -5

 



 

 

 

 

 با سپاس

 دانشکده فنی و مهندسی 

 1400بهار 


