بسمه تعالی

راهنمای " درخواست طرح مشکل آموزشی" در پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان دانشگاه لرستان

دانشجویان کلیه مقاطع می توانند درخواست طرح مشکالت آموزشی خود را در پیشخوان خدمت ارسال نمایند.
در خواست هایی که می توان در قسمت "درخواست بررسی مشکالت آموزشی" پیشخوان خدمت انجام
داد به شرح ذیل می باشد:
 -1درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات
 -2درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات
 -3درخواست حذف ترم
 -4درخواست حذف پزشکی
 -5درخواست حذف درس
 -6درخواست اخذ درس
 -7درخواست مجوز ادامه تحصیل
 -8درخواست ادامه تحصیل تا کاردانی
 -9درخواست عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز در ثبت نام
 -11سایر موارد
گردش کار کلیه درخواست های بررسی مشکالت آموزشی به صورت زیر می باشد:
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درخواست دانشجو

کارشناس گروه آموزشی

مدیر گروه آموزشی

مسئول آموزش دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

ارجاع به مسئول آموزش دانشکده

ارجاع به دانشجو برای پرداخت هزینه (درخواستهای مربوط

برای اقدام ( بدون پرداخت هزینه)

به مدیریت امورآموزشی یا مدیریت تحصیالت تکمیلی)

پایان

 ارجاع به مدیریت امور آموزشی دانشگاه {دانشجویان کارشناسی ودکتری حرفه ای( مرحله پیش درمانگاهی)}
 ارجاع به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه {دانشجویانتحصیالت تکمیلی و دکتری حرفه ای(مرحله درمانگاهی
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پایان

)}

نکــــــات مهّــم:
 -1برای تمامی درخواستهای آموزشی( درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات ،درخواست مرخصی
بدون احتساب سنوات ،درخواست حذف ترم )...،در قسمت نوع درخواست ،درخواست مورد نظر را
انتخاب نمایید.
 -2زمان درخواست حذف پزشکی از ابتدای امتحانات نیمسال تحصیلی تا  5روز پس از پایان
امتحانات می باشد و دانشجو باید کلیه مدارک پزشکی و برنامه امتحان پایان ترم را در قسمت ارسال
مدارک بارگذاری نماید و اصل مدارک پزشکی و برنامه امتحان پایان ترم را به آموزش دانشکده تحویل
نمایند.
 برای نمونه دانشجوی کارشناسی که درخواست حذف پزشکی دارد مثال می زنیم:

با استفاده از منوی « پیشخوان
خدمت » وارد پردازش
پیشخوان خدمت شوید.
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وارد قسمت "درخواست بررسی
مشکالت آموزشی" شوید.

 -1در قسمت نوع درخواست ،درخواست
-2با کلیک بر روی عالمت سوال "؟" کد

حذف پزشکی را انتخاب نمایید.

درس مورد نظر را انتخاب نمایید.

 -3برای ثبت درخواست بر روی " ایجاد"
کلیک نمایید.
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بروی بازگشت کلیک نمایید.

برای ارسال مدارک (برنامه امتحان پایان ترم دانشجو و مدارک
پزشکی) بر روی عالمت مربع کلیک نمایید.

برای بارگذاری برنامه امتحان پایان ترم
بر روی" ارسال" کلیک نمایید.

کلیه مدارک پزشکی را در این
قسمت بار گذاری نمایید.

سپس بر روی" بازگشت "کلیک نمایید.
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برای به جریان افتادن جریان بر روی
عالمت" تیک "کلیک نمایید.

همانطور که در فلوچارت نمایش دادیم بعد از ارسال درخواست ،درخواست برای کارشناس گروه آموزشی ارجاع
داده می شود در صورت تأیید توسط کارشناس گروه درخواست برای مدیر گروه آموزشی ارسال می شود و بعد از
تأیید توسط مدیر گروه درخواست به سمت مسئول آموزش دانشکده ارجاع داده می شود و پس ازتأیید مسئول
آموزش درخواست به سمت معاون آموزشی دانشکده ارجاع داده می شود و در صورت تأیید
درخواست،درخواست دانشجو برای پرداخت الکترونیکی هزینه جهت طرح در جلسه شورا به سمت دانشجو ارجاع
داده می شود.

برای واریز هزینه ارسال درخواست وارد
پردازش" پرداخت الکترونیکی دانشجو" شوید.
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پس از پرداخت هزینه مجدداً باید درخواست توسط دانشجو ارسال شود  .با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو
درخواست برای بررسی و اقدام به مدیریت امور آموزشی دانشگاه یا مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع
داده می شود{ .درخواست دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری حرفه ای(مرحله درمانگاهی) برای مدیریت
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه ای( مرحله پیش درمانگاهی) برای مدیریت
امور آموزشی دانشگاه ارسال می شود}.
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