ليست فرآيندهاي معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

واحدها

کد فرآیند

نام فرآیند

P22100

ثبت نام قبولی سنجش

P22101

ثبت نام دانشجوی مهمان

P22102

انتقال /مهمان

P22103

مهمانی خروجی از دانشگاه اصفهان

P22104

مهمانی ورودی به دانشگاه اصفهان

P22105

انتقال توام با تغییر رشته

P22106

انتقال دائم

P22107

مهمان دائم(نامه موافقت با مهمانی ،انصراف)

P22108

برگشت به دانشگاه مبدا

اداره پذیرش و

P22109

اعالم فراغت از تحصیل مهمان دائم

ثبت نام و

P22110

صدور حکم مهمان تک درس

خدمات آموزشی

P22111

دانشجوی دانشگاه اصفهان متقاضی انتقال /مهمان دائم به دانشگاه دیگر

P22112

تغییر رشته داخل دانشگاه اصفهان

P22113

افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان

P22114

سیستم ترنج

P22115

خروج از کشور

P22116

تسویه حساب دانشجویان

P22117

دانش آموختگی

P22118

حذف ترم با  /بدون احتساب

P22119

مرخصی با  /بدون احتساب

P22120

انصراف از تحصیل

P22121

اخراج /عدم مراجعه

P22122

ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی

P22123

اخراج از دانشگاه

P22124

ثبت پایان نامه

P22200

صدور کارت دانشجویی

P22300

صدور مدرک ،دانش نامه و ریز نمرات

P22301

صدور اصل دانش نامه

P22302

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات برای ارگان ها و دانشگاه ها

P22303

تایید مدارک تحصیلی در سامانه وزارت علوم برای ترجمه

P20200

فرایند المپیاد علمی دانشجویی

P20201

فرایند پذیرش بدون آزمون تحصیالت تکمیلی

P20202
گروه هدایت

فرایند تحصیل همزمان در  2رشته

P20203

استعداد های

فرایند جایزه تحصیلی

P20204

درخشان

فرایند حمایت از جذب و حفظ دانشجویان ممتاز دانشگاه اصفهان

P20100

فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی

P20101

فرایند طرح همکاری با متخصصان ایرانی غیر مقیم

P20102

فرایند دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور

P23200

برگزاری کارگاه آموزشی

P23201

برگزاری دوره های آموزشی آزاد

P23100

تولید محتوای الکترونیکی

P23101

برگزاری کالس های آنالین

P23102

عقد قرارداد با دستیاران آموزشی

P23103

برگزاری امتحانات

P23104

فرایند سیستم LMS

P23105

برنامه ریزی کالس حضوری رشته های مجازی

P21200

ارزشیابی از تدریس استاد

P21201

ارزشیابی دوره تحصیلی ،استاد راهنما و جامع دانشگاه

P21202

ارزشیابی و تضمین کیفیت

P21203

انتخاب استاد نمونه

P21204

کمیسیون نظارتی

P21205

اعطای پایه ترفیع سالیانه به اعضای هیات علمی

P21206

حق التدریس

P21207

حق الزحمه پایان نامه

P21208

ثبت اطالعات مدرسین در سیستم جامع دانشگاهی گلستان

P21209

تشکیل کالس ها و تهیه گزارش آماری

P21210

رکود اعضای هیئت علمی

P21211

اعطا پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی

مديريت آموزش
های آزاد و
الکترونيکی

مدیریت برنامه
ریزی و نظارت
آموزشی

P21100

ارزیابی درونی گروه های آموزشی

P21101

تطبیق واحد دانشجویان

P21102

ثبت سرفصل در سامانه

P21103

بازنگری سرفصل رشته های تحصیلی دایر

P21104

راه اندازی رشته تحصیلی جدید

P21105

همکاری با دفتر جذب در خصوص پاسخ دهی به جایابی بورس

P21106

اعالم نیاز فراخوان جذب هیات علمی

P21107

ساختار و سطح بندی گروه های آموزشی

P21108

بکارگیری عضو وابسته دانشگاه

P21109

برگزاری مراسم گرامیداشت مقام معلم و دهه آموزش

P21110

برگزاری دوره مشترک

P20001

پذیرش آزمون دکتری

P20002

پذیرش بورسیه وزارت علوم

P20003

تعیین ظرفیت مقاطع مختلف دانشگاه

P20004

برگزاری شورای تخصصی آموزشی دانشگاه

P20005

آمار و اطالعات

P20006

ساماندهی آمار و اطالعات معاونت آموزش

P20007

گزارش عملکرد حوزه معاونت

کمیته منتخب

P20401

کمیته منتخب آموزشی موارد خاص استانی

آموزشی

P20402

تایید مدارک تحصیلی سایر موسسات

P20301

ثبت نامه های وارده و صادره

P20302

وب سرویس های دانشگاه

P20303

صدور گواهی اشتغال به تحصیل و پرینت کارنامه برای دانشجویان

P20304

امور تاسیساتی و ساختمانی

P20305

برگزاری جلسات معاونت آموزش

P20306

انجام امور عمومی معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی

P20307

امور کار دانشجویی

معاونت آموزشی

دبیرخانه

