

تبدیل اطالعات سازمان سنجش در کلیه مقاطع (کارشناسی-کارشناسی ناپیوسته-ارشد-دکتری) و
تکمیل ظرفیت



چاپ کارت دانشجویی دانشجویان جدیدالورود و صدور مجدد کارت دانشجویی ،کارت های مفقود
شده



ورود نمرات ناتمام و معرفی به استاد



انجام برگهای معادلسازی برای کلیه مقاطع



ایجاد کد کاربری برای کاربران (جدید) آموزشی



ثبت مشخصات استادان مدعو و تازه استخدام و آموزش نحوه ورود نمرات در سایت آموزشی



پاسخگویی به دانشجویانی که با مشکل آموزشی مواجه هستند.



پاسخگویی به اساتیدی که با ثبت نمره با مشکل مواجه می شوند.



ثبت صورتجلسات اعم از (صورتجلسه تحصیالت تکمیلی-شورای آموزشی-کمیسیون موارد خاص-
کمیسیون استانی-ستاد شاهد و ایثارگران و )...



ثبت پایان نامه دانشجویان ارشد و فارغ التحصیل کردن آنها



ثبت نمرات آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری



ثبت فرمهای مرخصی مهمانی و دانشجویان مهمان به دانشگاه



فعال کردن و سرویس دادن به نرم افزار ثبتنام دانشجویان جدیدالورود



ثبت نام دانشجویان و انتخاب واحد دانشجویان مهمان در ترم تابستانه



در صورت بروز مشکالت نرم افزاری ارتباط با شرکت سما سامانه برای حل مشکالت نرم افزاری



کد نویسی و ایجاد نرم افزار برای فارغ التحصیالن ،فرمهای معادلسازی و...



گرفتن آمار برای واحد نظارت و ارزیابی واحدهای درخواست کننده به تأیید مدیر محترم آموزشی



تعریف ترم جدید و تعیین تاریخ انتخاب واحد ،زمان ثبت نمرات و...



گرفتن نسخه پشتیبان از نرم افزار جامع آموزشی سما



ورود نمرات دانشجویانیکه به دانشگاههای دیگر مهمانی گرفتن



تأیید معدل  6ترم برای دانشجویان کارشناسی که برای ارشد قبول شدن



ورود و صدور شماره دانشجویی برای دانشجویان استعدادهای درخشان که در مقاطع باالتر قبول
شدن.



ثبت دروس و ایجاد کد جدید برای رشته ها و ایجاد ک د درسی با تایید مدیر گروه و معاون
آموزشی دانشکده ها.



پاسخگویی به کارشناسان و کاربران آموزشی دانشکده ها در صورت برخورد با مشکل



ثبت انصرافی فارغالتحصیلی (ارشد و دکتری) –اخراجی و بازگشت به تحصیل



تغییر و اصالح کلمه عبور جهت ورود به سامانه آموزش برای اساتید و دانشجویان تمام مقاطع



نصب و راه اندازی آموزشی و تعریف کاربران برای سیستم حق التدریسی اساتید (بهرام قنبری)

