
عا  ه    یس

  
ما فاده از  یرا تان ا م گ ت  کا   ا

   



  :شودياز دو روش زير اقدام م يبه امکانات سيستم گلستان از يک يدسترس يبرا

  :مستقيم  يدسترس - ١

  .با استفاده از منوها همانند شکل زير

  

  

  : انتخاب سريع - ٢

حالـت   ي، دکمـه انتخـاب حالـت را رو   يپـايين صـفحه اصـل   بدين ترتيـب کـه در نـوار انتخـاب سـريع در      

 يشود يا بر رويفشار داده م Enterگزارش قرارداده و شماره امکان را وارد کرده و دو مرتبه دکمه /پردازش

  .شوديکليک م دکمه

  

  

  



  .توان اطالعات موجود در سيستم را تغيير داديهايي که توسط آنها مفرم :پردازش

  .هاي گوناگون گرفتتوان از اطالعات موجود در سيستم، خروجييهايي که توسط آنها مفرم :گزارش

  :سيستم  يمربوط به کاربر امکانات

  تغيير شناسه كاربري و گذرواژه توسط كاربر •

  )١١١٦٠پردازش  (} تغيير شناسه كاربري و گذرواژه توسط كاربر>  کاربران>  سيستم {

توجه شود که هر کاربر . از اين پردازش جهت تغيير شناسه کاربری و گذرواژه کاربر مورد نظر استفاده مي شود :توضيح

از طرفی . خود می باشد شناسه كاربري و گذرواژههنگامی که برای اولين بار وارد سيستم گلستان می شود ملزم به تغيير 

خود را  گذرواژه به خصوص شناسه كاربري وبه داليل امنيتی نياز است هر کاربر در فواصل مختلف زمانی در صورت نياز 

  . تغيير دهد

  

  :استاد  امکانات مربوط به اطالعات

 استاد يو پرسنل يمشاهده اطالعات جامع آموزش •

  )١٢٣٨٠پردازش  (} استاد يآموزش جامع اطالعات> آموزش { 

کلي و آماري در  در اين پردازش اطالعات. مشاهده اطالعات فعاليتهاي آموزشي و مشخصات پرسنلي اساتيد: توضيح 

استاد در هر ترم، ليست دانشجويان درس،  رابطه با ترمهاي تحصيلي استاد و همچنين جزئيات مختلف از قبيل دروس

آماري مربوط به آن، پروژه ها و رساله هاي دانشجويي مرتبط با استاد،  اتليست دروس تدريس شده استاد به همراه جزئي

   .راهنما، وضعيت استاد در يک درس و اطالعات پرسنلي استاد قابل مشاهده است دانشجويان استاد

 مشاهده اطالعات پرسنلي استاد •

  )١گزارش  (} استاد اصلي اطالعات> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 نام -ت يجنس –استاد  نام -  نام خانوادگي استاد - شماره شناسايي{ مقادير   شامل استاد اصلي اطالعات اين گزارشدر : توضيح 

 خانوادگي نام -انگليسي  نام -دين  –ملي  شماره -شناسنامه  صدور محل - شماره شناسنامه –تولد  محل -تولد  تاريخ - تاهل  وضعيت  - پدر 

 -  آدرس پست الكترونيكي  - شماره كارمندي -دانشكده  انگليسي نام - دانشكده  فارسي نام - استاد  وضعيت -ميالدي تاريخ تولد - انگليسي 

    .نمايش داده می شود }  دאنشكدה -  آموزشي گروه - مرتيه علمي - آدرس وب سايت

   



 استاد يمشاهده اطالعات عموم •

  )٩گزارش  (} ديتااس يعموم اطالعات> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 شماره  - استاد نام و خانوادگي نام  - شناسايي شماره{ مقادير   اساتيد شامل عمومي اطالعات اين گزارشدر : توضيح 

 آدرس  - الكترونيكي پست آدرس  -تلفن   - همراه  تلفن  -دفتر  تلفن  - کار پايان تاريخ  - مستخدم شماره  - کاربري

  .نمايش داده می شود}  دانشكده  - آموزشي  گروه - آدرس  -  گذرنامه شماره  - وب

 استاد يو آموزش يمشاهده آخرين اطالعات تحصيل •

  )١٠گزارش   (} اساتيد تحصيالت آخرين و آموزشي اطالعات> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 خانوادگي نام  -شناسايي  شماره{  مقادير   شامل اساتيد تحصيالت آخرين و آموزشي اطالعات  اين گزارش در: توضيح

  -  تحصيل محل دانشگاه  -ميالدي  مدرك اخذ تاريخ  -مدرک  اخذ تاريخ  -تحصيلي  مدرک آخرين  - استاد  نام و

 -  بيمه شماره و نوع  - استخدام وضعيت -استخدام  تاريخ - پايه  - علمي مرتبه  -تحصيلي  گرايش  - تحصيلي رشته

  -  درس ارائه - وضعيت آخرين تاريخ  - وضعيت آخرين  - استخدامي حكم آخرين مبلغ - حساب شماره و بانك

  .نمايش داده می شود}  دانشكده -آموزشي  گروه - ماموريت  محل دانشكده

 استاد يدانشگاه يده سوابق تحصيلمشاه •

  )٤٦٥گزارش  (} اساتيد دانشگاهي تحصيلي سوابق ليست> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 نام و خانوادگي نام  -استاد  شماره{ مقادير  شامل  اساتيد دانشگاهي تحصيلي سوابق ليستاين گزارش  در: توضيح

- استخدام مبناي  - پايان تاريخ  - شروع تاريخ  - دانشگاه  - تحصيلي رشته - مدرك - وضعيت  - استاد حالت  - استاد

  .نمايش داده می شود}  استاد دانشکده  - استاد آموزشي گروه

  :استاد  دروس خاص امکانات مربوط به اطالعات

 استاد يهاي، سمينار و کارآموزمشاهده فهرست پروژه •

  )٥٠٤گزارش  (} اساتيد كارآموزي و سمينار پروژه ليست> پروژه > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  -  خانوادگي  نام و نام  -استاد  شماره{ مقادير شامل  اساتيد كارآموزي و سمينار، پروژه ليست اين گزارش در :توضيح 

 درصد  -  استاد عنوان  - شورا تصويب تاريخ  - علمي زمينه  -  عنوان  - شماره  - واحد تعداد  - درس شماره - ترم

  . نمايش داده می شود}  وضعيت  -  دانشجو تعداد  -  دانشجو مقطع - مشاركت

   



 استاد يهاي، سمينار و کارآموزاز پروژه يکاملتر مشاهده فهرست •

  )٨٠٤گزارش  (} )استاد مبناي( كارآموزي و سمينار پروژه ليست> پروژه > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 -  شورا تصويب تاريخ  -  عنوان  - شماره{ مقادير  استاد شامل كارآموزي و سمينار ،پروژه ليست اين گزارشدر :  توضيح

 نام و خانوادگي نام  - دانشجو شماره  - مشاركت درصد  - استاد عنوان  - استاد نام و خانوادگي نام  - استاد شماره

نمايش داده }  درس شماره - درس نام - دفاع تاريخ - نتيجه  -  نمره وضع - نمره  - خاتمه ترم  - اخذ ترم  - دانشجو

  . مي شود

 استاد كارآموزي و سمينار مشاهده مشروح مشخصات پروژه، •

گـزارش   (} )اسـتاد  مبناي( دانشجويي كارآموزي و سمينار پروژه مشخصات> پروژه > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

٨٠٨(  

 -  درس مرتبط  - شماره{ مقادير  شامل استاد كارآموزي و سمينار مشروح مشخصات پروژه، اين گزارش در:توضيح 

 -   پروژه عنوان  - تاريخ تصويب شوراي تحصيالت تکميلي  - دانشکده تاريخ تصويب  - تاريخ تصويب گروه آموزشي

 - ترم ارائه  - عنوان استاد  - نام و نام خانوادگي التين  - نام خانوادگي و نام  -  شماره استاد: شامل  مشخصات اساتيد

 - نام و نام خانوادگي التين  - نام خانوادگي و نام  -  شماره دانشجو  :شامل  مشخصات دانشجويان  - درصد مشارکت

  .نمايش داده مي شود}  تاريخ دفاع - ترم خاتمه - گروه اخذ - ترم اخذ - مقطع تحصيلي

  :استاد  يترم امکانات مربوط به اطالعات

 استاد يمشاهده برنامه هفتگ •

  )٣گزارش  (} استاد هفتگي برنامه> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

کالس دروس استاد در هفته و زمان امتحانات دروس استاد در ترم مورد نظر  يزمان و مکان برگزاراين گزارش  :توضيح 

  .دهد يرا نمايش م

  در دانشگاه يهيئت علم ياعضا يمشاهده برنامه حضور هفتگ •

  )٥٩٥گزارش  (} دانشگاه در علمي هيئت اعضاي حضور برنامه> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

جمع ساعت هاي مشاوره ، جمع  کالس در هفته ، جمع ساعت هاي تدريس ، يزمان برگزار گزارشن اي: توضيح

  .دهد يدر دانشگاه در ترم مورد نظر را نمايش ماستاد هاي حضور  ساعت

   



  اطالعات دروس ارائه شده استاد در ترم مشاهده فهرست خالصه •

  )٤گزارش  (} ترم در اساتيد دروس وضعيت خالصه ليست> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 - ونام خانوادگي نام  - استاد شماره{ مقادير  شامل ترم در اساتيد دروس وضعيت خالصه ليست اين گزارش در : توضيح

نمايش داده  }آموزشي گروه - استاد دانشكده -درس  يو نظر يواحد عمل - درس تعداد  - درس دوره  - درس مقطع

  .مي شود

  اطالعات کاملتر دروس ارائه شده استاد در ترم مشاهده فهرست •

  )٣٤٦گزارش  (} اساتيد درسي هاي گروه ليست> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 استاد نوع  - نام و خانوادگي نام  - استاد شماره {مقادير شامل  اساتيد درسي هاي گروه ليستاين گزارش در : توضيح 

 مقطع  - واحد  - واحد نوع  - درس نام  - درس گروه و شماره  - تمرين حل مشاركت درصد  - كت مشار درصد  -

  .نمايش داده مي شود}  استاد دانشكده  - دانشجو تعداد  - درس

  مشاهده برنامه امتحان دروس ارائه شده استاد در ترم •

  )٤٦٤گزارش  (} استاد ترم پايان امتحان برنامه> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 خانوادگي نام و نام  - استاد شماره {مقادير  شامل برنامه امتحان دروس ارائه شده استاد در ترم اين گزارشدر : توضيح

  -امتحان  ساعت و تاريخ - امتحان  روز  - تعداد  - درس مقطع - درس نام  - درس گروه و شماره - استاد دانشكده  -

   . نمايش داده مي شود } امتحان  محل

  )فرم حق التدريس(  استاد يفرم تدريس و فعاليت آموزشمشاهده  •

  )٨٠١گزارش  (} استاد آموزشي فعاليتهاي و تدريس گزارش> ها گزارش> التدريسحق>  يو ادار يمال{ 

مورد س ياستفاده در قسمت حق التدر ياستاد برا يآموزشهاي مشاهده فرم تدريس و فعاليت  ياين گزارش برا :توضيح 

   .استفاده قرار مي گيرد

  دانشگاه يمشاهده تقويم آموزش •

  )١٣٥گزارش  (} دانشگاه آموزشي تقويم> تقويم > ها گزارش> اطالعات پايه { 

مقدماتي، نام  اطالعات شروع و پايان ترم و زمان هر يك از موارد ثبت استخراج تقويم آموزشي دانشگاه شامل: توضيح
 .ها قرار گيرد و ساير قسمت، اساتيد تواند مورد استفاده دانشجويان  اين تقويم مي... . و درس ترميم، حذف تك

  



  : نمراتامکانات مربوط به 

  ورود و تاييد نمره دانشجويان توسط استاد •

  )١٤٠٣٠پردازش (} )استاد ويژه( دانشجويان نمره تاييد و ثبت> استاد > آموزش { 

 يامکان ثبت نمره ، تاييد نمرات ثبت شده ، چاپ ليست کالس ، درخواست تمديد مهلت برااين پردازش در :توضيح 

 .ارسال نمره  و مشاهده مشخصات درس مورد نظر وجود دارد

  مشاهده دروس ارائه شده استاد در ترم به همراه آمار وضعيت نمرات دانشجويان در آنها •

  )٦گزارش ( } استاد ترمي كارنامه> استاد  >هاي آموزش گزارش> آموزش { 

 -  واحد - واحد نوع  - درس نام  - درس گروه و شماره  {مقادير  استاد شامل يکارنامه ترم اين گزارش در : توضيح

 ميانگين  -  يرد  يدانشجو - يحذف يدانشجو - دانشجو کل - مشارکت درصد - ضريب  -درس دوره  - درس مقطع

  . شود ينمايش داده م} استاد  ترم واحد تعداد  - استاد  ترم وضعيت  - نمرات معيار انحراف  - نمرات

  مشاهده دروس ارائه شده استاد به همراه آمار وضعيت نمرات دانشجويان در آنها •

  )٧گزارش ( } استاد كلي كارنامه> استاد > هاي آموزش گزارش> آموزش { 

 درس نام  - درس گروه و شماره  - ترم وضع  - ترم شماره  {مقادير استاد شامل  يکارنامه کل اين گزارشدر : توضيح 

تعداد  - مقطع  - دوره  - استاد نوع  - مشارکت درصد  - ضريب  - درس نوع   - يتعداد واحد عمل- يعداد واحد تئورت-

 شماره{ دروس و  مقادير  يبرا} معادل واحد - معيار انحراف  - نمرات ميانگين  - يحذفتعداد   -  رديتعداد  - دانشجو

 درسي گروه تعداد - شده ارائه درس تعداد - وضعيت آخرين  -  آموزشي گروه  - دانشكده  -خانوادگي نام و نام  -استاد

  .شود يش داده مينما}  شده ارائه واحد تعداد - شده ارائه

  : دروس امکانات مربوط به اطالعات

  در ترم مشاهده فهرست دروس ارائه شده •

  )١١٠گزارش  (} ترم در شده ارائه دروس>  يدروس ترم> آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

تعداد واحد  - درس نام  - درس گروه و شماره  {مقادير شامل  فهرست دروس ارائه شده در ترم اين گزارش در :توضيح 

  -  توضيحات  - امتحان/ ارائه مكان و زمان  - استاد نام - جنسيت  -   شده نام ثبت  -  فيت ظر - يتعداد واحد عمل  -کل

  .شود يداده منمايش } درس مقطع  - درس دانشكده

   



  درس يمشاهده برنامه امتحان •

  )٢٠٦گزارش  (} دروس امتحانات برنامه> برنامه امتحانات > امتحانات > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 - شروعساعت  -استاد  نام و امتحاني گروه دروس{  مقادير شامل  س ودرات برنامه امتحان اين گزارشدر : توضيح 

تعداد -کل دانشجو با امتحان زن -کل دانشجو با امتحان مرد   -کل دانشجو با امتحان   - كل دانشجو  -پايان ساعت 

ده دانمايش } امتحان  روز -امتحان  تاريخ - امتحان  محل - تعداد دانشجو بدون محل امتحان   - دانشجو با محل امتحان

 .شود يم

 :دانشجويان  امکانات مربوط به اطالعات

 توسط استاد راهنما دانشجو يو پرسنل يمشاهده اطالعات جامع آموزش •

  )١٢٣١٠پردازش  (} دانشجو جامع اطالعات> آموزش { 

استفاده از امکانات پيش در اين پردازش کاربر مي تواند با . دانشجويان مشاهده فعاليتهاي تحصيلي و مشخصات :توضيح
هر ترم به  اطالعات اصلي، جدولي از خالصه اطالعات ترمي دانشجو، مشخصات دروس اخذ شده دانشجو در بيني شده،

دانشجو، وضعيت شهريه به همراه جزئيات  همراه اساتيد آن، وضعيت دانشجو در يک ترم، تا يک ترم و يا وضعيت کلي
دانشجو، وضعيت دروس ثبت نام شده در ثبت نام مقدماتي، ثبت نام  وضعيت دروس کامل آن، اطالعات پرسنلي دانشجو،

  .آن را مشاهده کند اصلي و ترميم و نظاير
  توسط استاد راهنما دانشجو در صورت وجود يعات تحصيالت قبلمشاهده اطال •

گزارش  (} دانشجو تحصيالت ساير ليست> اطالعات قبل و بعد دانشگاه > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

٢١٩(  

 خانوادگي نام و نام  -  دانشجو شماره{  مقادير شامل   مشاهده اطالعات تحصيالت قبلي دانشجو اين گزارشدر  :توضيح 

 وضعيت - پايانتاريخ  - شروعتاريخ   - ديگر دوره  -  ديگر مقطع  - ديگر دانشگاه نام  - ورود ترم  -  مقطع  - رشته  -

 يبده - خوابگاه يبده  - ترمتعداد   - واحدتعداد   - معدل  - دانشجو شناسايي - ديگر گرايش - ديگر رشتهنام  - پايان

 دفترچه شماره - پرداخت نحوه - سايرپرداخت  - خوابگاهپرداخت  - هزينه کمکپرداخت  - يبده ساير - هزينه  کمک

  .شود يش داده مينما}   مالحظات  - زمان  -تاييديه  تاريخ  -تاييديه   شماره – تاييديه به نياز - )سال( تعهد - قسط

   



  توسط استاد راهنما مشاهده برنامه امتحانات پايان ترم دانشجو •

گزارش  (} دانشجو ترم پايان امتحان برنامه> اطالعات ثبت نام و امتحان > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

٤٢٨(  

همچنين روز، تاريخ و  استخراج برنامه امتحانات پايان ترم دانشجو به همراه گروههاي امتحاني دروس وي و :توضيح 

  .ساعت امتحان و عكس دانشجو

  توسط استاد راهنما مشاهده اطالعات دروس اخذ شده دانشجو در خارج از دانشگاه •

 دانشـگاه  از خارج در دانشجو دروس ليست> اطالعات ثبت نام و امتحان  >دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 )٢٥٥گزارش  (}

 درس نام  - درس شماره{   مقادير شامل اطالعات دروس اخذ شده دانشجو در خارج از دانشگاه گزارشدر اين : توضيح 

 - گذرانده واحد - مهمان ترم تعداد - نمره - درس نوع  - نمره وضع  - درس وضع - دانشگاه - اخذ ترم - واحد تعداد -

  . شود يداده منمايش }  وضعيت

 

  توسط استاد راهنما دانشجو يمشاهده کارنامه ترم •

  )٧٩گزارش  (} دانشجو ترمي كارنامه> کارنامه > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

درج در سوابق و نظـاير آن   دانشجو، استاد راهنما،اين كارنامه جهت اطالع . استخراج كارنامه دانشجو در يك ترم: توضيح

اطالعات دانشجو و دروس وي در يك ترم تحصيلي، به همراه خالصـه وضـعيت تحصـيلي وي     در اين كارنامه. كاربرد دارد

  .شود مي درج

 

  توسط استاد راهنما مشاهده اطالعات کامل دروس اخذ شده دانشجو به همراه نام استاد •

  )٤٩٠گزارش  (} استاد نام با همراه دانشجو دروس> کارنامه > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  -واحدتعداد  - استاد نام و خانوادگي نام  - درس نام  -  درس گروه و شماره -اخذ ترم{   در اين گزارش مقادير: توضيح 

دانشجو  يدرسها يبرا}  امتحان در حضوروضعيت  - نمره تاييد وضعيت -درس نوع - نمره نتيجه - نمره وضعيت - نمره

از اين گزارش مي توان در موارد مختلف و از جمله شناسايي اساتيد يك دانشجو توجه شود که .شود ينمايش داده م

  .  كرد استفاده



  توسط استاد راهنما با سرفصل رشتهمشاهده تطبيق دروس دانشجو  •

گـزارش   (} التحصيلي فارغ براي دانشجو دروس تطبيق> تطبيق و رتبه > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

٢٧٢(  

تطبيق داده شده و  در اين گزارش، دروس گذرانده دانشجو با برنامه دروس تعريف شده جهت نظام آموزشي وي : توضيح

از دروس تعريف شده و همچنين تعداد واحد الزم  هاين گزارش براساس برنام. شود مي گزارش تطبيق دروس دانشجو تهيه

در اين گزارش تطبيق دروس دانشجو براساس . دهد عمل تطبيق را انجام مي التحصيلي دانشجو هر نوع درس براي فارغ

برنامه تعريف  گيرد، لذا ممكن است اين تطبيق براي دانشجوياني كه واحدهايي را خارج از شده انجام مي اطالعات تعريف

  .شود موارد اين تطبيق به طور كامل انجام مي م نگيرد ولي در اكثرشده جهت نظام اخذ نموده اند به طور كامل انجا

  توسط استاد راهنما مشاهده اطالعات دروس اخذ شده دانشجو در طول ثبت نام •

  )٧٧گزارش  (} نام ثبت درطول دانشجو)ترميم(نام ثبت نتيجه> ثبت نام > ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

نام دانشجو، اين  ثبت براساس مرحله. نام شده در طول ثبت نام توسط دانشجو ثبتاستخراج ليستي از دروس  :توضيح

نام يا ترميم جهت اطالع  اين ليست پس از ثبت. ترميم باشد نام اصلي دانشجو و يا ليست نتيجه تواند نتيجه ثبت ليست مي

  .شود به كار برده مي دانشجو يا استاد راهنماي وي

  توسط استاد راهنما دانشجو در طول ثبت نام يمشاهده برنامه هفتگ •

  )٨٨گزارش  (} نام ثبت طول در دانشجو هفتگي برنامه> ثبت نام > ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

توجه شود که . دانشجو در طول ثبت نام استفاده مي شود ياز اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ برنامه هفتگ :توضيح

تواند  يبا استفاده از اين گزارش دانشجو م. توان استفاده نمود يکه ثبت نام دانشجو پايان نيافته م ياز اين گزارش تا زمان

   .از ثبت دروس مورد نظرش در عمليات ثبت نام اطمينان حاصل نمايد

  توسط استاد راهنما پس از ثبت نام دانشجو يمشاهده برنامه هفتگ •

  )٧٨گزارش  (} دانشجو هفتگي برنامه> ات ثبت نام و امتحان اطالع> دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

توجه شود که از . دانشجو پس از ثبت نام استفاده مي شود ياز اين گزارش جهت مشاهده و يا چاپ برنامه هفتگ: توضيح

دروس اخذ شده توسط  ياين گزارش ليست نهائ. شود که ثبت نام دانشجو پايان يافته باشد ياستفاده م ياين گزارش زمان

  .دهد يدانشجو را نمايش م

   



  توسط استاد راهنما مشاهده ليست اولويت دانشجويان در ثبت نام و ترميم به همراه روز و ساعت ورود ايشان •

  )٥٩گزارش  (} ترميم يا نام ثبت جهت دانشجويان اولويت ليست> ثبت نام > ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

  .دهد يثبت نام و ترميم را نمايش م يزمان اختصاص داده شده به دانشجو برا اين گزارش: توضيح

  مشاهده فهرست دانشجويان گروه درس در طول ثبت نام •

  )١١٦گزارش  (} نام ثبت طول در درسي گروه دانشجويان ليست> ثبت نام > ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

دانشجو به همراه  اين ليست شامل شماره و نام. كالس در طول ثبت نامدانشجويان  استخراج ليستي از اسامي: توضيح 

  .تواند استفاده نمايد مي. .. ليست حضور و غياب و باشد كه استاد از آن به عنوان رشته تحصيلي وي و تعدادي ستون مي

  مشاهده فهرست دانشجويان گروه درس با وضعيت ثبت يا انتظار در طول ثبت نام •

  )١١٨گزارش  (} نام درثبت)انتظار-ثبت(درسي گروه دانشجويان ليست> ثبت نام > ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

شود كه در اين  توجه. دانشجويان ثبت نام شده در يك گروه درسي در طول ثبت نام و ترميم استخراج ليست :  توضيح

  .شوند ليست انتظار هر دو ظاهر مي صورتگزارش دانشجويان ثبت نام شده قطعي و دانشجويان ثبت نام شده به 

 

  توسط استاد راهنما مشاهده فهرست دانشجويان مجبور به اخذ يا عدم اخذ درس •

 (} درس يـك  اخـذ  عدم يا اخذ به مجبور دانشجويان ليست> ثبت نام  يهاکنترل> ثبت نام  يهاگزارش> ثبت نام { 

  )٦٤گزارش 

اين ليست شامل اطالعات . عدم اخذ يك درس اجبار داشته اند اخذ يااستخراج ليست دانشجوياني كه در :  توضيح
از اين ليست جهت بررسي وضعيت دانشجويان و . باشد در صورت لزوم وضع درس مي درس، دانشجو ، نوع اجبار و

  .نمود توان استفاده بصورت خاص به دانشجويان داده شده است مانند دروس مطالعه آزاد، مي دروسي كه
 

  توسط استاد راهنما مشخص يفهرست اطالعات دانشجويان با آخرين وضعيت تحصيلمشاهده  •

 وضـعيت  آخـرين  بـا  دانشـجويان  ليسـت > وضع خاص ترم، درس، نمره > دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  )٢٤٥گزارش  (} تحصيلي

. مختلفي است داراي كاربردهاياين ليست . استخراج ليستي از دانشجويان با آخرين وضعيت تحصيلي خاص: : توضيح

التحصيل، ليست دانشجويان اخراجي و نظاير آن  فارغ توان ليست دانشجويان غايب، ليست دانشجويان به عنوان مثال مي

  .شود هاي مختلف از جمله اداره آموزش و دانشكده استفاده مي اين ليست در قسمت از. را طي چند ترم گذشته تهيه كرد



  توسط استاد راهنما دانشجويان مشروط در ترم خاصمشاهده فهرست  •

 (} تـرم  يـك  در مشروط دانشجويان ليست>  اطالعات مشروط و سنوات> دانشجو > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  )٣٣١گزارش 

 نام و خانوادگي نام  - دانشجو شماره {با اطالعات ان مشروط شده در ترم خاص يست دانشجوين گزارش ليا در: توضيح

 گروه - دانشكده  -  ترم معدل - گذراندهواحد ترم   -  شده اخذواحد ترم  - گذرانده واحد - ورود ترم  -تحصيلي رشته -

  .نمايش داده می شود )  مقطع - رشته - آموزشي

  مشاهده فهرست خالصه اطالعات دانشجويان استاد راهنما •

  )٢گزارش  (} راهنما استاد دانشجويان ليست> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

 - نام  و خانوادگي نام -دانشجو  شماره {از اطالعات دانشجويان استاد راهنما شامل ياين گزارش خالصه ا در :توضيح 

 يتعداد مشروط - عادي يتعداد مشروط - گذرانده  تعداد واحد -كل  معدل -ورود  ترم - تحصيلي رشته -تحصيلي  مقطع

تعداد   -مؤثر تعداد ترم غير  - ساير -تعداد ترم مرخصي   - تعداد ترم مهمان -تعداد ترم عادي  -تعداد ترم کل –متوالي 

  .نمایش داده می شود}ترم مانده

  آمار دانشجويان استاد راهنما مشاهده •

  )٤٥٤گزارش  (} راهنما استاد دانشجويان آمار> استاد > آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

براي لزوم  توان از اين ليست مي. در هر ترم دانشجويان هر استاد راهنما به تفكيك پسر و دختراستخراج تعداد  :توضيح 

  . نمود تغيير اساتيد راهنما و توزيع تعداد دانشجويان براي اساتيد راهنما استفاده

  )پايان ترميم  –پس از نهايي شدن ثبت نام  ليست حضور غياب( يمشاهده فهرست دانشجويان گروه درس •

 درسـي  هـاي گروه دانشجويان ليست> ليست دانشجويان در دروس >  يدروس ترم> آموزش  يهاگزارش> آموزش { 

  )١٢٦گزارش  (}

اين ليست شامل شماره و نام دانشجو به همراه رشته . درسي دانشجويان گروه استخراج ليستي از اسامي: توضيح
 .نمايد تواند استفاده عنوان ليست حضور و غياب و نظاير آن ميباشد كه استاد از آن به  مي تحصيلي وي و تعدادي ستون

ليست دانشجويان  )١١٦(  اين گزارش در زمان ثبت نام و ترميم براي ترم جاري قابل تهيه نيست و بايد از گزارش: توجه 

  .گروههاي درسي در طول ثبت نام و ترميم در اين زمانها استفاده كرد

  

  )گزارش مربوطه در سيستم گلستان مراجعه نماييد/توانيد به راهنمای پردازشجهت اطالعات بيشتر می (


