
 
   

 

  تصویب کننده:

 سمت:
 تاریخ و امضا:

 

 دکتر مهدی سیف برقی تأیید کننده:

 تکمیلی دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت سمت:

 تاریخ و امضا:
 

 شیاداره آمار و اطالعات آموز   تهیه کننده:

 سمت:
 تاریخ و امضا:

 

 های کاربردی سامانه گلستان)ویژه مدیران گروه(لیست گزارش عنوان:

4 از   1 صفحه           

 EI-FR-45-01کد:     

 

 0بازنگری

 20/12/97تاریخ بازنگری:

(1اولویت شماره )  ردیف 

 نام گزارش برنامه پیشنهادی نظام آموزشی 

1 
پیشنهادی دانشجو بر اساس سرفصل دروس قابل مشاهده استبرنامه   توضیح 

برنامه پیشنهادی نظام آموزشی -برنامه درسی-اطالعات پایه -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 271

استاد ترمیکارنامه      نام گزارش 

2 
 توضیح مشخصات کامل دروس تدریس شده توسط استاد به تفکیک نیمسال تحصیلی

ترمی کارنامه -استاد -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

گزارششماره  6  

ام گزارشن لیست دروس همراه با شرح فارسی و التین  

3 
.به همراه نام التین و فارسی، شماره درس و مقطع درس مشخص شده است دروس  توضیح 

لیست دروس همراه با شرح فارسی و التین  -درس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 776

مشخصات عمومی دروس آخرین سرفصل هر رشتهلیست  ام گزارشن   

4 
 توضیح نام دروس، شماره دروس و نوع دروس قابل مشاهده شده است.

لیست مشخصات عمومی دروس آخرین سرفصل هر رشته  -درس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 1053

علمی در دانشگاهبرنامه حضور اعضای هیات  ام گزارشن   

5 
.برنامه اعضای هیات علمی گروه و ساعات تدریس آنها مشخص شده است  توضیح 

برنامه حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه -کالس -استاد -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 595

ام گزارشن اطالعات آموزشی و آخرین تحصیالت اساتید  

6 
 توضیح لیست دانشجویان درس قبل از بازه  پایان ترمیم قابل مشاهده است.)لیست موقت حضور و غیاب(

اطالعات آموزشی و آخرین تحصیالت اساتید اطالعات عمومی -استاد -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 10

شرایط اخذ آن دروس ارائه شده در ترم و ام گزارشن   

7 

 توضیح دروس ارائه شده درترم توسط استاد قابل مشاهده است.

درس های ترمی -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 102

 

ام گزارشن لیست دانشجویان گروهای درسی  
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 دکتر مهدی سیف برقی تأیید کننده:

 تکمیلی دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت سمت:
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 شیاداره آمار و اطالعات آموز   تهیه کننده:
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 EI-FR-45-01کد:     

 

 0بازنگری

 20/12/97تاریخ بازنگری:

مشاهده است.)لیست دائمی حضور و غیاب(لیست دانشجویان درس بعد از بازه پایان ترمیم قابل   توضیح 

لیست دانشجویان در دروس -درس های ترمی -گزارش های آموزش-منوی آموزش 8  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 126

غیررسمی-کارنامه کلی  نام گزارش 

9 
.کارنامه کلی دانشجو از اولین ترم تا آخرین ترم دانشجو را نمایش می دهد  توضیح 

 مسیر دسترسی در سیستم  غیررسمی-کارنامه کلی-کارنامه-دانشجو -گزارش های آموزش-منوی آموزش

 شماره گزارش 1000

 نام گزارش وضعیت قفل نمرات

10 
.تاریخ قفل نمرات دروس بر اساس قفل آموزش و  استاد مشخص شده است  توضیح 

قفل نمراتوضعیت  -نمرات -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 196

 نام گزارش کارنامه ترمی دانشجو

11 
.ریزنمرات دانشجو به صورت ترمی قابل مشاهده است  توضیح 

امتحان -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 79

 نام گزارش آمار وضعیت دانشجو در ترم

12 
.بر اساس ترم تحصیلی، گروههای آموزشی و رشته تحصیلی استو تعداد دانشج  توضیح 

آمار وضعیت دانشجو در ترم -گزارش های آماری-دانشجو -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 660

 نام گزارش  لیست مشخصات عمومی دروس اصلی دانشگاه

13 
استاد براساس شماره و گروه درسی تدریس شده درترم قابل مشاهده است.گروه درسی   توضیح 

یست مشخصات عمومی دروس اصلی دانشگاهل -درس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 105

 نام گزارش پیش نیاز، هم زمان، متضاد و معادل دروس

14 
.قابل مشاهده است و معادل دروس  همنیازها، پیش نیاز ها ،شماره دروس  توضیح 

پیش نیاز، هم زمان، متضاد و معادل دروس  -درس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 107

 نام گزارش برنامه هفتگی استاد
 

15 
ارائه درس قابل مشاهده است.برنامه هفتگی استاد براساس روزهای هفته و ساعت   توضیح 

کالس-استاد -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 3

 نام گزارش ابالغ امتحانی استاد
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 سمت:
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 های کاربردی سامانه گلستان)ویژه مدیران گروه(لیست گزارش عنوان:
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 EI-FR-45-01کد:     

 

 0بازنگری

 20/12/97تاریخ بازنگری:

 توضیح   رتبط با دروس امتحانی استاد، تاریخ و ساعت برگزاری امتحان مشخص شده است.در این گزارش اطالعات م

 مسیر دسترسی در سیستم   ابالغ امتحانی استاد-کالس-استاد -گزارش های آموزش-آموزشمنوی  16

 شماره گزارش 1464

 نام گزارش مشخصات کامل دانشجویان
17 

 
 توضیح در این گزارش اطالعات شخصی و آموزشی دانشجویان قابل مشاهده است

 مسیر دسترسی در سیستم   ابالغ امتحانی استاد-کالس-استاد گزارش های آموزش-منوی آموزش

 شماره گزارش 216

 نام گزارش تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی

18 
 توضیح دروس دانشجو طبق سرفصل تعریف شده قابل مشاهده است.

فارغ التحصیلیتطبیق دروس دانشجو برای  -تطبیق و رتبه-دانشجو -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 272

 نام گزارش برنامه امتحان دروس

19 
درسی قابل مشاهده است.اطالعات امتحانات دروس بهمراه تعداد دانشجویان، محل امتحان، گروههای   توضیح 

برنامه امتحان دروس-برنامه امتحانات -امتحان -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 206

 نام گزارش توزیع درصد اشغال کالس ها در هفته

20 
.نشان می دهدرا در ایام هفته درصد اشغال کالسهای دانشکده   توضیح 

توزیع درصد اشغال کالس ها در هفته  -ساختمان و کالس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 124

 نام گزارش برنامه هفتگی کالس

21 
 توضیح برنامه هفتگی کالس بر اساس شماره ساختمان و کالس مشخص است.

برنامه هفتگی کالس   -ساختمان و کالس -گزارش های آموزش-منوی آموزش  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 142

 22 نام گزارش آمار شهریه در ترم به ازاء هر دانشکده
تحصیلی نمایش می دهد. پرداخت های دانشجویان دانشکده به تفکیک مقاطع و دوره   توضیح 

 مسیر دسترسی در سیستم  آمار شهریه در ترم به ازاء هر دانشکده -لیست ها و آمارها-شهریه -گزارش های آموزش-منوی آموزش

 شماره گزارش 476

ثبت نام لیست دانشجویان گروه درسی در طول  24 نام گزارش 
 توضیح لیست حضو و غیاب دانشجویان قبل از پایان ترمیم 

لیست دانشجویان گروه درسی در طول ثبت نام–ثبت نام  -گزارش های ثبت نام -ثبت نام  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 116  

 25 نام گزارش لیست دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتی
دروس ارائه شده در بازه ثبت نام مقدماتی دانشجولیست    توضیح 

 مسیر دسترسی در سیستم        لیست دروس ارائه شده در ثبت نام مقدماتی –ثبت نام مقدماتی  -گزارش های ثبت نام -ثبت نام
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 شماره گزارش 51

 26 نام گزارش نتیجه ثبت نام مقدماتی دانشجو
 توضیح مشاهده دروس ثبت نام شده دانشجو در ثبت نام مقدماتی                                  

نتیجه ثبت نام مقدماتی دانشجو –ثبت نام مقدماتی  -گزارش های ثبت نام -ثبت نام  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 76

گزارشنام  آمار متقاضیان دروس بر اساس ثبت نام مقدماتی  27 
 توضیح تعداد دانشجویان شرکت کننده در ثبت نام مقدماتی

آمار متقاضیان دروس بر اساس ثبت نام مقدماتی –ثبت نام مقدماتی  -گزارش های ثبت نام -ثبت نام  مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 52

اتیدروس در ثبت نام مقدمدانشجویان لیست   28 نام گزارش 

دانشجویان ثبت نام کننده در هر درس را می توان مشاهده کردلیست   توضیح 

اتیدروس در ثبت نام مقدمدانشجویان لیست  -ماتیمقد ثبت نام-گزارش های ثبت نام-نامثبت   مسیر دسترسی در سیستم 

 شماره گزارش 127


