
                        
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
                دانشکده علوم توانبخشی              

  موزشاداره آ              
  

  یآموزش گروههاي شرح وظایف کارشناسان

 

جهت راهنمایی ) همزمان با صدور آنان(اشراف کامل به آئین نامه هاي آموزشی و بخشنامه هاي الحاقی آن  .1
 صحیح دانشجویان 

تصویر شناسنامه و کارت  :اعم از(ارك اصل مد با دریافتجدید الورود  آموزشی دانشجویان پرونده تشکیل  .2
جهت وارد کردن اطالعات نامی تکمیل شده ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم ثبت 

و فرم ویژه حراست  توسط دانشجوتکمیل شده  6و4و2و 1شماره  به انضمام فرم هاي تعهددر سیستم سما 
ر در خصوص نظام وظیفه جهت معافیت براي دانشجویان پس+ 10 ها و فرم پلیس و کپی آن دانشکده
 در بازه زمانی اعالم شده توسط دانشگاه تحصیلی

واحد امور دانشجویان و تربیت بدنی در دانشکده و مرکز مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه جهت  هارجاع ب .3
 غربالگري جسمی و روحی پس از تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود

 سال دانشجو با اطالعات ارسالی از سازمان سنجش 3ضمن مطابقت نمرات ریزنمرات  .4

مطابقت درصد نمرات خام کنکور براساس کارنامه سنجش با اطالعات ارسالی از سازمان سنجش و بررسی  .5
 صحت اطالعات داده شده از طرف دانشجو

 اعالم مشمولین پس از ثبت نام و صدور معافیت تحصیلی به حوزه نظام وظیفه .6

 ن جدیدالورود پسر جهت پیگیري معافیت تحصیلیمعرفی دانشجویا .7

و ارسال  به دانشجو پرونده اعالم نواقصتفکیک اصل مدارك دانشجویان از کپی توسط کارشناس هر رشته و  .8
آبان هر  15از دانشکده به دانشگاه توسط مسئول بایگانی حداکثر تا اصل مدارك دانشجویان کلیه رشته ها 

 سال تحصیلی جدید

 در پایان هر نیمسال جهت اقدام دانشگاهی  دانشجویان فاقد تأییدیه پیش ی بهاطالع رسان .9



رك ، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون ا، شامل بررسی مدانشجویان ورودي هاي جدید ثبت نام د .10
  و رفع مغایرت

 اعالم اسامی دانشجویان جدید الورود عدم مراجعه جهت ثبت نام  به دانشگاه .11

 شده انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی تعیین واقصانجام رفع ن .12

 سمادر سیستم  دانشجو اطالعات کلیهثبت  .13

معرفی مجدد دانشجویان پسري که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است جهت تمدید مجدد معافیت  .14
 تحصیلی و طرح در شوراي موارد خاص

اخذ شده در نیم سال هاي تحصیلی و بررسی وضعیت بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد  .15
بالفاصله پس از تاریخ حذف و اضافه در هر نیم سال ) سقف واحد،کف واحد( تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه

انشجو بر اساس عدم مراجعه داشته اند و اعالم به د جهت انتخاب واحد و همچنین دانشجویانی که تحصیلی
 ائین نامه آموزشی

ق دروس معادل بررسی تطبی اقدام جهت ارسال نامه به گروههاي آموزشی جهت صورت درخواست دانشجودر  .16
براي دانشجویان انتقالی، تغییر  )در صورت داشتن معادل سازي(سازي شده براساس بخشنامه هاي مربوطه 

از طرف گروه آموزشی رشته، اخراجی از دانشگاههاي دیگر، داراي مدرك مقاطع قبلی و متعاقبا دریافت نتیجه 
 جهت ثبت واحد و نمرات در سیستم سما

در صورت عدم درخواست دانشجو نامبرده موظف است کلیه واحدهاي درسی موجود در چارت درسی رشته -
  .مورد نظر را مجددا اخذ نماید

اف به مرخصی و انصر، میهمان، انتقال: جهت کلیه درخواستهاي آموزشی مانند درخواست اولیه ارائه فرم .17
 دانشجویان و راهنمایی آنان

یک فرم تسویه حساب داخلی دانشکده، دو فرم میزان بدهی که مربوط به امور (ارائه فرم هاي تسویه حساب  .18
 .)دانشجویان می باشد

 همراه با تکمیل فرم هاي مربوطه  انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انتقالی، و انتقالی توأم با تغییر رشته .19

با توجه به آئین نامه ها و  )موقت و دائم(مربوط به نقل و انتقال دانشجویان  آموزشی کلیه امورپیگیري  .20
 بخشنامه هاي مربوطه

انتقالی، تغییر رشته، اخراجی از دانشگاه دیگر (از سوي دانشجویان خاص  ریز نمرات دریافتی و تطبیق بررسی .21
 مه به استناد مجوز هاي الزمبا نمرات ثبت شده در کارنا )و داراي مدرك مقاطع قبلی



انتقالی، تغییر رشته، اخراجی از دانشگاه دیگر و داراي مدرك (اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان خاص  .22
 به دانشگاه) مقاطع قبلی

دانشگاه قبلی جهت تطبیق واحدها براي /رشته/پیگیري درخواست کارنامه کل و پرونده تحصیلی از مقطع .23
 )تغییر رشته، اخراجی از دانشگاه دیگر و داراي مدرك مقاطع قبلیانتقالی، (دانشجویان خاص 

) انتقالی، تغییر رشته، اخراجی از دانشگاه دیگر و داراي مدرك مقاطع قبلی(ارسال ریزنمرات دانشجویان خاص  .24
 به گروههاي آموزشی

ییر رشته، اخراجی انتقالی، تغ(دریافت نمرات و واحدهاي تایید شده توسط مدیر گروه براي دانشجویان خاص  .25
 و اعالم به مدیر سیستم سما جهت ثبت در سیستم سما) از دانشگاه دیگر و داراي مدرك مقاطع قبلی

عملی  -ترم کامل براساس تفکیک واحدهاي نظري/تک درسمحاسبه میزان شهریه دانشجوي مهمان  .26
فیش پرداختی جهت و اعالم به دانشجو جهت پرداخت آن و دریافت ) کارآموزي-پایه -تخصصی-عمومی(

 به دانشگاه ارسال

معاونت استاد راهنما، مدیر گروه و پس از موافقت و دانشگاه ها معرفی دانشجویان مهمان به سایر واحد ها  .27
استعالم و  یا رئیس اداره آموزش و عودت به کارشناس مربوطه و تهیه نامه و ارسال به دانشگاه آموزشی

 در پایان هر نیم سال تحصیلی از دانشگاه مقصد توسط واحد امتحانات نمرات

به واحد  در صورت موافقت گروه و وجود ظرفیت به دانشکده دانشجویان مهمان اعالم دانشجویان مهمان .28
 سرپرستی دروس و واحد امتحانات

 هاي تابعه و دانشگاه ارسال موافقت با مهمانی دانشجویان مهمان به دانشکده و ارسال نمرات به دانشکده .29

 ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان در پایان هر نیم سال به دانشگاه جهت ارسال به دانشگاه مبدا .30

و در صورت موافقت  ي آموزشی دانشکدهشورا جهت طرح دردانشجو  تحصیلی یمرخص دریافت درخواست .31
 )احتساب در سنوات با احتساب در سنوات یا بدون(اعالم به دانشگاه جهت تعیین نوع مرخصی

 اعالم نوع مرخصی دانشجو در نیم سال مذکور به مدیر سیستم سما جهت ثبت در سیستم سما .32

 باشند  هاي آموزشی دانشجویانی که خواستار اخذ درس معرفی به استاد می بررسی پرونده .33
 آئین نامه آموزشی 12ماده  1طبق تبصره  به جهت داشتن سنوات و نداشتن مشکل اخراجی

 هماهنگی با واحد برنامه ریزي براي ارائه درس در سیستم سما .34

 التحصیل احتمالی در هر ترم بررسی و استخراج دانشجویان فارغ .35



جهت تسریع در امر فارغ )حتی در صورت داشتن معرفی به استاد(بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر  .36
جهت صدور مدرك در کمترین و کوتاه  التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارك اولیه و مدارك الزم

، تطبیق واحدذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی،  الزم به. ترین زمان ممکن
و انجام کلیه موارد الزم براي فراغت از تحصیل . سهمیه شاهد و غیره مدارك الزم آن در پرونده موجود باشد

 دانشجویان

 پیگیري نمرات ناتمام، گزارش نشده و ثبت موقتصیلی و بررسی کارنامه فارغ التح .37

 تعیین تاریخ فارغ التحصیلی براساس تاریخ اعالم آخرین نمره دانشجو به اداره آموزش .38

و ارائه توضیحات و معرفی دانشجو به امور دانشجویان جهت تعیین  تحویل فرم هاي تسویه حساب به دانشجو .39
 میزان بدهی

 امضاء شده و سایر مدارك الزم براي فراغت از تحصیل دانشجودریافت فرم هاي تکمیل و  .40

 تکمیل اطالعات دانشجو در سیستم سما و غیرفعال نمودن وي .41

پرینت ریزنمرات و فرم فراغت از تحصیل و تکمیل فرم فراغت عکس دار جهت امضاء معاون آموزشی و  .42
 رئیس دانشکده

اتوماسیون و سپس ارسال اصل مدارك با نامه شماره ارسال پرونده فارغ التحصیالن به دانشگاه به صورت  .43
  شده

، کنترل نمره و اعمال  گذرانده شدهکنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت دروس  .44
 ایین نامه هاي مربوطه

 (eg.iums.ac.ir)راهنمایی دانش آموختگان جهت عضویت در سامانه مجازي دانش آموختگان  .45

  جویان اخراجیبررسی وضعیت دانش .46

  ،اخراجیشوند مانند انتقالی، انصرافی ارسال مدارك دانشجویانی که از سیستم خارج می .47

یا رئیس  دریافت درخواست دانشجوي انصرافی براساس موافقت استاد راهنما، مدیر گروه و معاونت آموزشی .48
 اداره آموزش

تاریخ درخواست که همان تاریخ انصراف ثبت اطالعات دانشجوي انصرافی و غیر فعال کردن وي براساس  .49
 .می باشد



پرینت ریزنمرات و تکمیل فرم انصراف و تعیین تعداد واحدهاي نظري و عملی گذرانده دانشجو به ترتیب  .50
 چهت امضا معاون آموزشی و رئیس دانشکده

 ي انصرافیدریافت کلیه مدارك از دانشجو .51

 ارسال مدارك انصرافی به دانشگاه .52

 محاسبه شده وزارت خانه به دانشجو به صورت کتبی جهت پرداخت  مبلغ ابالغ کتبی .53

براي سازمان ها، ادارات در  به تحصیلالزام و پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی هاي اشتغال  .54
 استان مشخص شده 

 تحویل گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان پس از درج شماره و مهر و امضا معاونت آموزشی .55

 قبلی دانشجویان جهت اخذ ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل  دانشگاهاستعالم از  .56

با هماهنگی  که شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاصارائه درخواست هاي دانشجو جهت طرح در  .57
وات، ، افزایش سندرخواست کاردانی در رشتهاز جمله . (مدیر گروه مربوطه قابل انجام می باشد استاد راهنما و

 و بعد از اخذ مجوز الزم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکالت موجود...) حذف پزشکی و 

جهت اخذ فرصت  خالصه وضعیت جهت اخذ مجوز سنوات از سازمان مرکزي براي دانشجویان سنواتی تهیه .58
 ارفاقی براي دانشجویانی که فرصت تحصیلی انها به اتمام رسیده 

 کف واحد و انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و نهایی بررسی .59
هرچند مسئولیت عدم رعایت پیشنیازي و همنیازي دروس بر اساس . دانشجویان در این خصوص اعالم اسامی

 .می باشدو گروه مربوطه چارت به عهده دانشجو 

 راهنمابوطه با هماهنگی اساتید مرهاي دانشجویان رشته  يکنترل حذف و اضافه ها .60

 راهنمادانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید  اضطراري کنترل حذف تکدرس .61

ترم مشروط متوالی  3(استخراج گزارش دانشجویان مشروط در هر ترم و گزارش دانشجویان اخراج آموزشی  .62
 استاد راهنما جهت بررسی تعداد واحد تاو و ارائه آن به مدیر گروه  نامهو صدور ) ترم مشروط متناوب 4یا 

 دانشگاه و مرکز مشاوره جهت درج در پرونده بایگاناعالم به دانشجو و ارسال رونوشت به  واحد 14 سقف

در صورتی که دانشجو سهمیه ستاد شاهد باشد یک نسخه به رابط ستاد شاهد دانشکده رونوشت داده می (
 .)شود



یا  مشروطی ارسال نامه هاي اخطارو ایان هر نیم سال تحصیلی ر پبررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان د .63
 دانشجوخانواده جهت اطالع  اخراج

پس از بازگشت به تحصیل در نمودن فایل دانشجویان اخراجی  فعالاطالع به مدیر سیستم سما جهت  .64
 سیستم

 بررسی دانشجویان فعال بدون انتخاب واحد بعد از انتخاب واحد .65

هفته اي براي  1دانشجویان بدون انتخاب واحد به مدیر گروه و استاد راهنما و دادن مهلت اعالم اسامی  .66
 پیگیري

یکبار اخطار به دانشجوي فعال بدون انتخاب واحد جهت مراجعه و مشخص نمودن وضعیت اموزشی و اعالم  .67
 هفته اي 2درخواست مرخصی در مهلت 

اعالم اسامی هفته بعد از انتخاب واحد  3احد پس از در صورت عدم مراجعه دانشجوي فعال بدون انتخاب و .68
  به دانشگاه جهت تصمیم گیري ایشان

 سوم به مرکز استعدادهاي درخشاناعالم فارغ التحصیالن رتبه اول و دوم و  .69

 اعالم رتبه اول هر ورودي به امور دانشجویان جهت تقدیر از ایشان .70

 رفع مشکالت آموزشی دانشجویان و پاسخگویی الزم .71

 برگزاري امتحانات و حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان پایان نیمسال .72

 متحاناتبندي اوراق امتحانی و تحویل به امورا و بسته صورت جلسه امتحانیبت غیبت دانشجویان غایب در ث .73

 )بعنوان نمره نهایی دانشجو(ي اعالم شده توسط استاد  اقدامات الزم در خصوص عدم امکان تغییر نمره .74

 هاي قبل در هر ترم و پیگیري آن از طریق گروه بررسی نمرات گزارش نشده نیمسال .75

به صورت کتبی با مراجعه کارشناس به کالسها و ر نیمسال هیأت علمی در هیابی عملکرد اعضاي شارز .76
 تحویل فرم به دانشجویان جهت تکمیل و دریافت فرم تکمیل شده و ارسال به واحد مربوطه

 دفاتر مربوطهالصه نویسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در خ .77

یک بار بعد از انتخاب ( در ابتداي هر نیمسال سرپرستی دروسي لیستهاي حضور و غیاب و ارسال به  تهیه .78
 )واحد و یک بار پس از حذف و اضافه

 و اعالم به دانشگاه هیه آمارهاي آموزشیت .79



بانضمام لیست نمره و لیست حضور و غیاب به بیمارستانهاي ارسال معرفی نامه و لیست اسامی دانشجویان  .80
 وابسته به دانشگاه و کلینیک هاي خصوصی جهت واحد هاي کارآموزي

درس در مقطع کارشناسی با توجه به ایین نامه آموزشی براساس  2حذف نمره مردودي در ارسال نامه  .81
ت اموزشی و اخذ مجوز از دانشگاه و اعالم به درخواست دانشجو و موافقت استاد راهنما و مدیر گروه و معاون

 مدیر سیستم سما جهت حذف نمره

بررسی پرونده درخواستی از امور دانشجویی اعم از انتقالی، فارغ التحصیلی، انصرافی، اخراجی، عدم مراجعه و  .82
صیلی تکمیل فرم مربوطه و دریافت امضا و ارسال به امور دانشجویی و در صورت لزوم ارسال پرونده تح

 دانشجو به دانشگاه

 ارسال مجدد پرونده هاي قدیمی به دانشگاه براساس درخواست و نامه واصله از دانشگاه .83

 اطالع رسانی به دانشجویان جهت مراجعه به شوراي انضباطی طبق نامه واصله از دانشگاه .84

 اعالم نحوه و زمان دقیق اطالع رسانی به شوراي انضباطی دانشگاه .85

الف و ب مرکز بهداشت و ارسال نامه به مرکز مذکور براي طرح در کمیسیون پزشکی جهت تکمیل فرم هاي  .86
 حذف پزشکی درس

 گرفتن پرینت لیست نمرات کلیه دروس ارائه شده نیم سال بعد از ثبت نهایی نمرات .87

 :انجام کلیه امور دانشجویان داراي سهمیه ستاد شاهد و ایثارگر اعم از .88

  ثبت اطالعات نامبردگان در سیستم سما و تطبیق کلیه مدارك با اصل ثبت نام و دریافت مدارك و
 آنها و ارسال به دانشگاه توسط کارشناس هر رشته

 لینک دانشجویان شاهد به استاد راهنماي مخصوص دانشجویان مذکور در سیستم سما 

 کلیه امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراري، مشروطی و اخراجی 

 مکاتبات به دانشگاه در خصوص دانشجویان ستاد شاهد کلیه 

  ،بررسی ریزنمرات دانشجویان ستاد شاهد جهت استخراج دروس باقیمانده، نمرات گزارش نشده
 نمرات ثبت دائم نشده و دروس مهمان در دانشگاه هاي دیگر

  انجام مکاتبات جهت معرفی به استاد و اخذ مجوز از دانشگاه و اعالم به استاد مربوطه و ارسال
جهت اعالم به ستاد و هماهنگی با واحد برنامه ریزي جهت ارائه درس رونوشت به رابط ستاد شاهد 

 و اعالم به مدیر سیستم سما جهت ثبت درس و نمره



 هر رشته اعم از تهیه ریزنمرات، فرم فراغت از تحصیل  انجام امور فارغ التحصیلی توسط کارشناس
سما و فرم فراغت از تحصیل عکی دار حجهت امضا معاون آموزشی و رئیس دانشکده و ارسال 

 پرونده تحصیلی و مدارك به دانشگاه

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان مذکور 


