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اهم وظبیف اداره آموزش دانشکده:
 اًجام فزآیٌذّای هزبَطِ بِ ٍرٍد داًطجَیاى جذیذ اعن اس تطکیل پزًٍذُ ٍتکویل اطالعات،
ثبت اًتخاب ٍاحذ ًیوسال اٍل ،تحَیل کارت ّای دائن داًطجَیی ٍ ....................
 کٌتزل فزآیٌذ اًتخاب ٍاحذ  ،حذف ٍ اضافِ ،حذف اضطزاری داًطجَیاى ضاغل بِ تحصیل
 اًجام فزآیٌذ تطبیق ٍاحذ ،پذیزش ٍ ٍرٍد ًوزات داًطجَیاى تغیز رضتِ ،هیْواى ٍ اًتقالی
 تکویل درخَاستْای داًطجَیاى هتقاضی هْواى  ،اًتقالی  ،تغییز رضتِ ٍ ارسال بِ هعاًٍت آهَسضی
داًطگاُ
 اًجام فزآیٌذ بزًاهِ ریشی درسی ٍ درخَاست درٍس هَرد ًیاس داًطکذُ اس داًطکذُ ّای دیگز
 اًجام فزآیٌذ ارائِ ٍ فعال ًوَدى درٍس هَردًیاس گزٍُ ّای آهَسضی ٍ داًطکذُ ّا در یک ًیوسال
 اًجام فزآیٌذ آهادُ ساسی ٍتٌظین بزًاهِ ّای درسی ٍاًتخاب ٍاحذ بِ تفکیک رضتِ ٍ هقاطع تحصیلی
 اًجام فزآیٌذ اجزایی دعَت اس اساتیذ هذعَ هَرد ًیاس گزٍُ ّای آهَسضی در ّز ًیوسال تحصیلی
 کٌتزل چگًَگی تطکیل کالس ّای درسی بز طبق بزًاهِ پیص بیٌی ضذُ  ،پیگیزی تطکیل
کالسْای جبزاًی ٍ ثبت در فزهْای هزبَطِ
 اجزای فزآیٌذ بزگشاری آسهًَْای هیاى تزم ٍ پایاى تزم داًطجَیاى در ّوِ هقاطع تحصیلی
 کٌتزل کارًاهِ کلی ٍ درٍس گذراًذُ داًطجَیاى تزم تسَیِ(تزم قبل اس کارآهَسی درعزصِ)

 اًجام فزآیٌذ فزاغت اس تحصیل داًطجَیاى ٍارسال بِ حَسُ هعاًٍت آهَسضی داًطگاُ
 دریافت ٍکٌتزل فزم ّای فعالیتْای آهَسضی اساتیذگزٍّْای آهَسضی در پایاى ّزتزم ٍ اًجام فزآیٌذ
هحاسبات حق التذریس طبق آئیي ًاهِ هزبَطِ
 اًجام فزآیٌذ تعییي داًطجَیاى بزتز ٍ هطوَل عضَیت دفتز استعذادّای درخطاى ،ضٌاسایی ٍ هعزفی
ایي داًطجَیاى بِ  EDCجْت استفادُ اس تسْیالت هزبَطِ
 بزرسی درخَاستْا ٍ هَارد هطزٍحِ در ضَرای آهَسضی داًطکذُ ،ضَرای آهَسضی داًطگاُ ٍ.....
 اًجام فزآیٌذ بزرسی سٌَات تحصیلی داًطجَیاى در هقاطع عوَهی ٍ تحصیالت تکویلی در ّز ًیوسال
ً ظارت بز اجزای دقیق هقزرات ٍ آییيًاهِّای آهَسضی دٍرُّای تحصیالت تکویلی در داًطکذُ
 کٌتزل ثبت ًوزُ داًطجَیاى در سهاى هقزر  ،سهاى تقاضای تزم اضافِ ،اعالم سهاى آسهَى جاهع ٍ . . . . .
 تْیِ ٍ آهادُ ساسی گشارضات آهاری هَرد ًیاس در ّز تزم تحصیلی
 اًجام اهَر هزبَط بِ تأسیس رضتِّای تحصیلی جذیذ اس تٌظین هذارک تا ّواٌّگیّای السم
 اًجام اهَر هزبَط بِ فزآیٌذّای دٍرُ آهَسضی ٍ پژٍّطی رضتِ ّای دکتزی تخصصی
 هکاتبات هزبَط بِ کوک ّشیٌِ تحصیلی داًطجَیاى دکتزای تخصصی ٍ صذٍر احکام کوک ّشیٌِ
تحصیلی
 صذٍر گَاّی اضتغال بِ تحصیل داًطجَیاى بز اساس قَاًیي هزبَطِ
ّ ذایت داًطجَیاى در جْت آضٌایی با سزفصل درٍس  ،آئیي ًاهِ ّا  ،فزایٌذّا ٍ بزًاهِ ّای
دٍرُ آهَسضی هزبَطِ
ّ واٌّگی بزگشاری جلسات ضَرای آهَسضی داًطکذُ ٍ تٌظین دستَر جلسات آى
 اًجام هکاتبات اداری ٍ پاسخگَیی بِ ًاهِ ّای رسیذُ در سیستن اتَهاسیَى اداری

