
دریافت لیست از سازمان سنجش

فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود

آیا دانشجو ثبت نام شده است؟
(فرم معرفی نامه از مدیریت امور آموزشی)

بله

آموزشی سما ورود اطالعات در سیستم 

خیر ارجاع به مدیریت امور آموزشی دانشگاه 
جهت ثبت نام

معرفی و آشنایی دانشجو با استاد مشاور آموزشی

انتخاب دروس مورد نظر از دروس ارائه شده 

آیا تداخل کالسی یا امتحانی 
دارد؟

بله
بررسی و رفع تداخل

(سه برگ)پرینت تاییدیه انتخاب واحد 

اخذ امضاء استاد مشاور و اداره آموزش دانشکده

بایگانی تاییدیه انتخاب واحد در پرونده دانشجو

خیر

  

  

  

   



فرایند انتخاب واحد در هر نیمسال آموزشی

تعیین دروس قابل ارائه در نیمسال 

برگزاري جلسه برنامه ریزي

تنظیم ارائه برنامه ها هماهنگی اساتید و مسئولین درس و 
مدیران گروه ها

تعریف و ثبت دروس نیمسال در برنامه آموزشی سما 

ثبت پیش انتخاب دانشجویان در موعد مقرر و انتخاب واحد 

انتخاب واحد بر اساس تقویم دانشگاهی

آموزش صدور تائیدیه و بررسی اولیه توسط واحد 

تایید انتخاب واحد توسط اساتید راهنما در حضور دانشجو با 
استناد به سوابق

آیا انتخاب واحد مطابق برنامه پیشنهادي و 
مقررات است؟ بررسی مجدد 

ارسال به آموزش جهت ثبت نهایی در پرونده 

بله

خیر

  



فرآیند برگزاري کارگاه تعیین مقررات آموزشی دانجویان جدید الورود 

برنامه  – اهداف  – طراحی برنامه کارگاه توسط کارشناس مسئول 
مکان برگزاري  – سخنرانان  – زمانبندي 

ارسال دعوتنامه براي سخنرانان کارگاه 

اطالع رسانی به دانشجویان جهت شرگت در کارگاه 

فیلم برداري  – هماهنگی جهت فراهم  سازي امکانات پذیرایی 

تهیه لیست دانشجویان جدید الورود

برگزاري کارگاه 

 

   



فرایند حذف و اضافه 

مراجعه به اداره آموزش و طرح درخواست در موعد مقرر طبق 
تقویم آموزشی

دریافت فرم حذف و اضافه از کارشناس آموزش و تکمیل آن و امضاء

می شود؟ آیا حذف و اضافه اینترنتی انجام 

اخذ تائیدیه و امضاء از استاد مشاور آموزشی و اداره آموزش 
دانشکده

تحویل فرم به اداره آموزش جهت ثبت در سامانه آموزشی سما

ورود به سایت دانشگاه و سامانه آموزشی

حذف و اضافه دروس مورد نظر

تائید یا رد توسط استاد مشاور آموزشی

تهیه برگه تائیدیه حذف و اضافه

مشاور و آموزش دانشکده اخذ امضا از استاد 
ارجاع به استاد مشاور و دانشجو جهت اطالع

آیا مشکلی در ثبت وجود دارد؟

اصالح لیست حضور و غیاب

خیر

بله

  

   



فرایند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

مراجعه به اداره آموزش دانشکده

تکمیل فرم مربوطه توسط دانشجو

مشاهده نمرات ثبت شده موقت

بایگانی درخواست
مجاز به )  آیا امکان صدور گواهی وجود دارد؟  دانشکده 

صدور گواهی براي مراکز غیردولتی و سفارتخانه ها و 
(مراکز نظامی نمی باشد

نسخه گواهی اشتغال به تحصیل توسط اپراتور  2چاپ 

ارجاع دانشجو به اداره کل آموزش جهت دریافت گواهی نهایی

خیر

بله

کنترل صحت اطالعات و تایید توسط کارشناس آموزش دانشکده

  

   



مصوب در آیین نامه دانشجویان فرآیند برگزاري کارگاه هاي آموزشی 

اعالم زمان برگزاري کارگاه

ارسال برنامه کارگاه به همراه معرفی اساتید توسط گروه

استخراج از سرفصل آموزشی )تهیه لیست کارگاه ها آموزشی 
(دانشجویان مقطع کارشناسی

صدور گواهی براي شرکت کنندگان و ثبت در پرونده آموزشی

هماهنگی کالس، پذیرایی، ساعت برگزاري و غیره

  

   



فرآیند مرخصی تحصیلی

دانشگاه پس از تایید استاد مشاور  ارسال درخواست به شوراي آموزشی 

مراجعه به اداره آموزش و ارائه درخواست مرخصی تحصیلی
(پس از نیمسال اول)

ارسال به مدیریت امور آموزشی جهت طرح در شوراي آموزشی 
دانشگاه 

پیگیري توسط دانشجو از طریق مراجعه یه تماس با اداره آموزش 
دانشکده

آیا در زمان مقرر درخواست انجام شده است؟
در نیمسال اول یا در خارج از زمان مقرر)  

خیر

ارجاع به شوراي آموزشی بله
دانشگاه جهت تصمیم گیري 

آیا درخواست در شوراي آموزشی مورد موافقت قرار 
گرفت؟

بله

اطالع رسانی به دانشجو و استاد خیر
مشاور 

  

   



فرایند درخواست میهمانی دانشجو

مراجعه دانشجو به اداره آموزش دانشکده و ارائه درخواست 
(دوهفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم)

تاییدیه استاد مشاور بررسی توسط اداره آموزش دانشکده و 

اطالع به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست آیا دانشجو شرایط مهمانی را دارد؟

تکمیل فرم مهمانی توسط دانشجو با تایید استاد مشاور پس از 
تعیین واحد ها

پیگیري ارسال نمره به دانشکده و ثبت نمره

خیر

بله

ارجاع فرم مهمانی به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت 
طرح در جلسه شوراي آموزشی دانشگاه و پیوست نمودن کلیه 

مدارك موجه جهت نقل و انتقال

ارسال فرم هاي مهمانی به دانشگاه مقصد

ارجاع به شوراي آموزشی دانشکده

اطالع به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست

آیا شوراي آموزشی دانشگاه درخواست مهمانی را 
تایید می کند؟

خیر

بله

پیگیري نتیجه از سوي دانشجو از طریق مراجعه به اداره کل 
آموزش

پیگیري ارسال فرم تاییدیه انتخاب واحد به دانشکده

  



فرایند درخواست  انتقال دائم

آشنایی دانشجو با مقررات  انتقال  دائم

مراجعه به اداره آموزش در زمان تعیین شده در تقویم آموزشی

اطالع رسانی به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست آیا دانشجو شرایط  انتقال را دارد؟

آن دریافت فرم  انتقال از کارشناس آموزش و تکمیل 
و پیوست نمودن کلیه مدارك موجه جهت  انتقال

مراجعه دانشجو به اداره آموزش جهت تسویه حساب

خیر

بله

طرح در جلسه شوراي آموزشی دانشکده

ارسال فرم درخواست هاي تایید شده به همراه مستندات به مدیریت 
امور آموزشی  جهت طرح در جلسه شوراي آموزشی دانشگاه

ارائه درخواست همراه با نظر استاد مشاور

اطالع رسانی به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست خیرآیا دانشجو شرایط  انتقال را دارد؟

بله

اطالع رسانی به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست خیرآیا دانشجو شرایط  انتقال را دارد؟

بله

ارسال به دانشگاه مقصد 

اطالع رسانی به دانشجو و استاد 
مشاور و بایگانی درخواست خیرآیا دانشگاه مقصد موافق است؟

بله

  



فرایند مشاهده نمرات و درخواست بازبینی نمره

ورود به سیستم آموزشی سما

ورود به صفحه شخصی دانشجو

مشاهده نمرات ثبت شده موقت

ثبت درخواست در سامانه آموزشی آیا درخواست بازبینی دارید؟

مشاهده کارنامه نیمسال

چاپ کارنامه در صورت تمایل

بله

خیر

  
  

   



فرایند حذف اضطراري

مقرر مراجعه با اداره آموزش دانشکده در موعد 

عدم حذف – اتمام فرایند  آیا از نظر آموزش دانشجو حائز شرایط می باشد؟

دریافت فرم حذف اضطراري از اداره آموزش

دانشجو تنها مجاز به حذف یک درس تئوري می )ثبت درس مورد نظر 
(باشد

مراجعه دانشجو به دانشکده ارائه دهنده 
درس آیا درس مربوط به دانشکده می باشد؟

مربوطه جهت تایید مراجعه دانشجو به استاد 

تایید استاد مشاور دانشجو

تحویل فرم تکمیل شده به اداره آموزش

حذف درس در سیستم سما توسط اداره آموزش

خیر

بله

خیر

بله

  
   



فرایند پذیرش واحد هاي درسی دانشجویان 

ارائه درخواست دانشجو به اداره آموزش دانشکده جهت پذیرش  
دروس

اطالع رسانی به دانشجو و استاد مشاور   می باشد؟  12آیا نمره دانشجو بیش از 

تکمیل فرم هاي تطبیق دروس  و ارسال به گروه هاي مربوطه جهت 
اعالم نظر

ثبت نمرات دروس پذیرفته شده در سوابق آموزشی دانشجو

خیر

بله

اطالع رسانی به دانشجو و استاد مشاور   خیرآیا واحد هاي تطبیقی مورد پذیرش می باشد؟

بله

استعالم ریزنمرات دروس گذرانده شده از مدیریت امور آموزشی 
دانشگاه

بررسی دروس قابل تطبیق

  
   



فرآیند ثبت نمره در دانشکده 

ثبت نمره توسط استاد حداکثر تا ده روز 

ساعت   72تکمیل درخواست بررسی مجدد توسط دانشجو حداکثر تا 
  پس از اعالم نتایج توسط مسئول درس

ثبت توسط مسئول درس در سیستم سما 

تهیه کارنامه نیمسال براي دانشجویان با امضاء دانشجو و استاد مشاور 

جمع بندي سواالت و ارسال اوراق امتحانی 

ثبت کارنامه ها در پرونده آموزشی
  

   



فرایند انصراف از تحصیل دانشجو

مراجعه به اداره آموزش دانشکده و ارائه درخواست

اخذ مجوز از استاد مشاور تحصیلی

طرح درخواست در شوراي آموزشی دانشکده

بایگانی درخواست آیا با درخواست دانشجو موافقت شده است؟

اعالم نظر دانشکده به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت طرح در 
شوراي آموزشی دانشگاه

مراجعه دانشجو به اداره آموزش جهت تسویه حساب

خیر

بله

صدور حکم انصراف از تحصیل

دانشجو تا پایان نیمسال جاري فرصت دارد تا 
انصراف خود را از درخواست اعالم نماید و 

مجدد به تحصیل باز گردد
خیرآیا با درخواست دانشجو موافقت شده است؟

بله

  
   



فرآیند انتخاب دانشجوي نمونه 

معاونت   اعالم برنامه زمانبندي انتخاب دانشجوي نمونه از طرف 
دانشکده  فرهنگی دانشجویی به 

معرفی نمایند آموزش دانشکده در کمیته انتخاب دانشجو ي نمونه 

تهیه لیست دانشجویان داراي صالحیت با توجه به شیوه نامه ارسالی و 
ارائه آن به کمیته منتخب 

تکمیل فرم هاي مربوط به امیتاز آموزش براساس آئین نامه انتخاب 
دانشجوي نمونه 

ارسال شیوه نامه جشنواره دانشجوي نمونه از معاونت فرهنگی و 
دانشجویی  

ارسال فرم ها به معاونت فرهنگی و دانشجویی
  

  

   



فرآیند برگزاري امتحانات 

قراردادن برنامه امتحان در سایت  – ثبت برنامه امتحانات در سیستم سما 
دانشکده 

تهیه و ارسال دعوتنامه به اساتید بمنظور ارائه سواالت امتحانی به اداره 
(  هفته دوازدهم )  آموزش 

(هفته پانزدهم )آماده سازي صورتجلسات امتحانات و لیست نمرات 

اعالم به دانشجویان بمنظور تهیه کارت حضور در جلسه امتحانات 

تهیه برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد 

جمع آوري نمرات و ثبت نمرات

بررسی لیست حضور وغیاب 

اعالم اسامی دانشجویانی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز از شرکت 
.  در جلسه امتحان محرو می شوند 

هماهنگی با نقلیه  – تهیه لیست مراقبین و ممتحنین و اعالم به آنها 
دانشگاه بمنظور فراهم سازي وسیله ایاب و ذهاب دانشجویان 

تکثیر سواالت امتحانی 

شماره صندلی دانشجویان شرکت کننده در امتحانات  – تهیه کروکی 

برگزاري امتحانات 

ارسال اوراق امتحانی براي اساتید جهت تصیح اوراق 

  
   



عملی مامایی فرآیند برگزاري امتحان جامع

گروه بندي دانشجویان جهت برگزاري امتحان جامع عملی در بخشهاي 
مربوطه توسط مدیر گروه مامایی 

تهیه لیست دانشجویان واجد شرایط 
(اتمام واحد ها و تکمیل آمار زایمانی)

معرفی دانشجو به اداره آموزش جهت تسویه حساب و انجام فرایند 
فراغت از تحصیل

ممتحنین توسط مدیر گروه مامایی  برنامه ریزي و هماهنگی با 

تمدید دوره کارآموزي در بخش مربوطه و امتحان 
  هفته  6مجدد پس از 

آیا دانشجو موفق به کسب نمره قبولی شده است؟

مرحله  3عدم کسب نمره قبولی در آزمون پس از 

ارجاع به شوراي آموزشی دانشکده جهت تصمیم گیري

بله خیر

برگزاري آزمون جامع عملی مامایی 

  
   



مراحل اجراي پایان نامه کارشناسی ارشد

انتخاب استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد راهنما

طرح و تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

استخراج از سرفصل آموزشی )تهیه لیست کارگاه ها آموزشی 
(دانشجویان مقطع کارشناسی

مشاور و کتابخانه دانشکده و انجام تسویه  تحویل نسخ به اساتید راهنما و 
حساب

تصویب عنوان در شوراي گروه آموزشی مربوطه

تصویب عنوان در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

مشاور با پیشنهاد استاد راهنما انتخاب استاد 

تعین داوران توسط شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده

معاونت تحصیالت تکمیلی جهت )  طرح پیشنهادي(ارائه پروپوزال  به 
ارسال براي داوران

مراکز تحقیقاتی /  ارائه طرح پیشنهادي به معاونت پژوهشی دانشکده 
جهت طرح پژوهشی

درخواست پیش دفاع توسط دانشجو با تائید استاد راهنما

اعالم آمادگی جهت دفاع نهایی و درخواست وقت دفاع توسط دانشجو 
با تائید استاد راهنما

پس از پایان جلسه دفاع نسخه اصالح شده پایان نامه براساس نظرات 
داوران، و با تایید کتبی استاد راهنما توسط دانشجو به معاونت 
. تحصیالت تکمیلی جهت تائید نهایی و چاپ و صحافی ارائه گردد

  
   



فرآیند صدور گواهی تدریس

دستور معاون آموزشی و ثبت آن  در دبیرخانه 

جمع آوري سوابق تدریس توسط کارشناس مسئول 

تکمیل فرم  مربوط توسط کارشناس مسئول و صدور گواهی 

ارسال گواهی تدریس جهت امضاء و ثبت در بیرخانه 

آموزش ارائه درخواست کتبی مدرس به اداره 

ارائه گواهی به مدرس مذکور
  

   



فرآیند برگزاري کارآموزي

ثبت برنامه در سیستم سما جهت انجام انتخاب واحد 

ارسال لیست اسامی دانشجویان پس از انتخاب واحد براي مدیران 
گروههاي آموزشی مربوطه 

جمع آوري برنامه کارآموزیها و قراردادن جدول کارآموزي در سایت 
دانشکده و نصب در تابلو اعالنات 

ارسال برنامه کارآموزیها به مراکز آموزشی درمانی مربوطه 

تنظیم برنامه کارآموزي ارائه  شده در هر نیمسال  

ثبت نمرات در سیستم آموزشی سما 

ارسال لیست ثبت نمرات براي مدیران گروههاي آموزشی مربوطه 

  
   



فرایند فراغت از تحصیل

مراجعه به اداره آموزش دانشکده پس از اعالم کلیه نمرات

دریافت فرم تاییدیه استاد مشاور و تکمیل آن توسط استاد مذکور

تحویل فرم تاییدیه استاد مشاور به اداره آموزش دانشکده و دریافت 
فرم تسویه حساب

عودت به دانشجو جهت تکمیل فرم بلهآیا فرم تسویه حساب ناقص است؟

خیر

اخذ امضا از تمامی قسمت هاي ذکر شده در فرم تسویه حساب

تحویل فرم تکمیل شده تسویه حساب به اداره آموزش دانشکده 

ارسال ریز نمرات و کارت دانشجویی و فرم تسویه حساب به مدیریت 
  امور آموزشی دانشگاه

   



فرآیند برگزاري مراسم دانش آموختگی 

مکاتبه با معاونت فرهنگی و دانشجویی جهت کسب مجوز مراسم 

تهیه لیست دانشجویان فارغ التحصیل پس از کسب مجوز 

تعیین برآورد هزینه برگزاري مراسم و ارسال آن به ریاست دانشگاه 
بمنظور تائید 

تعیین تیم کاري براي برگزاري مراسم پس از تائید 

انجام مکاتبات الزم با واحدهاي مختلف دانشگاه مانند حراست ، روابط 
..  عمومی و 

مسئول فن آوري ، فیلمبرداري  البسه  مسئول سالن ،  انجام هماهنگی با 
مخصوص مراسم 

تهیه وارسال دعوتنامه به دانشجویان و خانواده و مهمانان مدعو همراه 
برنامه مراسم جهت حضور در مراسم 

خرید هدایا و آماده سازي لوحه دانش آموختگی 

تعیین تاریخ برگزاري مراسم 

برگزاري جشن
  

   



فرایند درخواست مدرسین مدعو 

ارسال لیست مدرسین مدعو نیمسال به مدیریت امور آموزشی دانشگاه 
مجوز تدریس  جهت کسب 

دریافت مدارك تحصیلی و مشخصات مدرس مدعو جهت عقد قرارداد 

توزیع و جمع آوري قرارداد هاي امضا شده از مدرسین مدعو

تنظیم لیست گواهی تدریس 

درخواست مدرس از گروه هاي آموزشی و معرفی مدرسین حق 
التدریس 

ارجاع به امور مالی دانشکده جهت پرداخت حق الزحمه 

تایید لیست توسط سرپرست دانشکده 

ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه جهت تایید 

درخواست مجدد از مدیران گروه براي آیا مجوز تدریس صادر می شود؟
مدیران گروه براي معرفی مدرس جدید 

  


