
 " دیگر هایاز دانشگاه تکدرس  تقاضای میهماننحوه ثبت درخواست "

  های از دانشگاه  تکدرس   تقاضای میهمان کسب مجوز دانشجویان برای  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:  دیگر 

 توسط دانشجو ثبت درخواستنحوه  -1

       ، مراجعه  ثبت درخواست مهمان تکدرس به دانشگاه دیگردانشجو در بخش پیشخوان سامانه گلستان/    -1-1

 می نماید. 

 

 ثبت درخواست ، پر نمودن فیلدها و ایجاد درخواست جدید -2-1

 

 

 

 

 

 

 

 



 و سپس تایید و ارسال  با کلیک بر روی فلش سبز رنگ  فعال نمودن درخواست جهت انجام مراحل گردش کار -3-1

 کارشناس آموزش تایید مدیر گروه و ارسال به  -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 اآموزشی کارشناس  

 وزشیآم کارشناس اییدت -3

 گزینه وجود دارد:  دو در این مرحله 

تایید نمی باشد،  کارشناس به تصمیم قطعی برسد که درخواست    -الف تایید کار را بدون  ببنامورد  با زدن دکمه عدم  راین 

 گرداند. دانشجو باز می انجام به 

 ئول دفتر دانشکده جهت تهیه نامه اتوماسیونی. مسارجاع درخواست به  -ب

 مسئول دفتر دانشکده -4

مقطع  را در اتوماسیون چارگون آماده نموده و با توجه به    ایکده با توجه به دروس و دانشگاه انتخابی نامهمسئول دفتر دانش

ایشان    نماید.تنظیم میبا امضای معاون آموزشی دانشکده  به آموزش و یا تحصیالت تکمیلی  سال  جهت اردانشجو نامه را  

ن از ارسال  تاریخ  بعد  با داشتن    گردش را خاتمه می دهد.نامه را در توضیحات نوشته و  امه شماره و  دانشجو موظف است 

 ه مقصد جهت اخذ درس مراجعه نماید. دانشگاشماره نامه به 

 گردش کار   -5

 .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

 آموزشی   کارشناس  بررسی -3

 ئول دانشکده اقدام توسط مس -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 با سپاس

 دانشکده فنی و مهندسی 

 1400بهار 


