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کلیه امور اداري ، آموزشی در حوزه فعالیت مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی قرارداد          
  .اطالعات مربوط به این مدیریت از طریق سایت اینترنتی قابل دسترسی می باشد

http://semums.ac.ir                                   
Email : emas@semums.ac.ir 

  :اهم وظایف 
  نظارت بر اجراي آئین نامه ها و مقررات، خدمات آموزشی  دانشکده ها و واحدهاي تابعه  
 تنظیم و نگهداري پرونده تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان.  
 تهیه و تدوین مقررات خدمات آموزشی براي پیشنهاد به معاونت آموزشی جهت تصویب.  
 ي درسینظارت بر ثبت ، نگهداري و کنترل واحدها.  
 اعمال عملیات مربوط به حذف و اضافه دروس.  
 ایجاد حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیتهاي آموزشی.  
 ثبت ، کنترل و معدل گیري نمرات دانشجویان با همکاري مرکز رایانه.  
 تحصیلی براي دانشجویان ین کارتصدور ریزنمرات و گواهی هاي فراغت از تحصیل و همچن.   
 پرونده هاي مربوط به آن اريانجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان و نگهد.  
  صدور گواهی نامه هاي موقت ، تائیدیه هاي تحصیلی ، دانشنامه فارغ التحصیالن  و مکاتبات

  .خارجی با دانشگاههایی که درباره فارغ التحصیالن سئوال می کنند
  گواهی فراغت از تحصیالت دانش آموختگان جهت انجام خدمات طرح نیروي انسانیارائه. 

 صدور مجوز مدارك تحصیلی براي کلیه دانش آموختگان.  
 تهیه آمار دانشجویان ، با همکاري مراکز رایانه.  
 تنظیم فهرست دانشجویان ممتاز ، با همکاري دانشکده ها.  
 رات تابعهایجاد هماهنگی بین فعالیتهاي ادا.  
 کنترل کار واحدهاي تابعه ، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها.  
 انجام تمامی امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و فارغ التحصیل دستیاران دانشگاه.  

دانش آموختگان و      این مدیریت شامل واحدهاي پذیرش و ثبت نام ، خدمات آموزشی و ماشینی ، 
  .تحصیالت تکمیلی می باشد که در ذیل به اهم وظایف آنها اشاره می گرددامور مشمولین و واحد 

 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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  : )آموختگان  دانش ،پذیرش و ثبت نام  خدمات آموزشی ، (رییس ادارهاهم وظایف 
  پذیرش و دانش  –مطالعه قوانین و دستورالعملهاي ابالغی مربوط به امور خدمات آموزشی

  .ها ستادي و کارشناسان سطح دانشکده آموختگان و توجیه و هماهنگی کارشناسان
  هاي تابعه از قوانین و مقررات آموزشی اتخاذ تدابیر الزم جهت اطالع صحیح و کامل دانشکده.  
   بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهاي ارائه شده توسط کارشناسان در خصوص مشکالت

 . آموزشی دانشجویان 
دانشجویان با هماهنگی مدیر آموزش اتخاذ تدابیر الزم جهت حل مشکالت آموزشی.  
  اتخاذ تدابیر الزم جهت اصالح و بهبود روشهاي کاري و فعالیت واحدهاي تحت پوشش با

  .هماهنگی مدیر امور آموزشی
 هاي اداري ارجاعی از طرف مدیر امور آموزش اقدام کلیه نامه.  
 ظارت بر اجراي عملکرد احساس مسئولیت و دقت درانجام امور محوله و برنامه ریزي و ن

  ها  واحدهاي ستادي و دانشکده
 تهیه و تدوین گزارش فعالیت واحدهاي تحت پوشش و آمارهاي درخواستی.  
  ارزشیابی ساالنه پرسنل زیر مجموعه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی مدیر

  .آموزش
  پیگیري امور مربوط به کارساعتی دانشجویان.  
  و اقدام امور مربوط به شهریه پرداختی دانشجویانپیگیري.  
 انجام امور مربوط به صدور مجوز تحویل مدرك.  
طرح نیروي انسانی ،  هاي تحصیلی ، ریزنمرات ، هاي مربوط به تائیدیه ارجاع مستقیم  نامه

  .ها به واحدهاي ذیربط نامه پایان
 ویان و نظارت بر روند صحیح انجام امور هاي دانشج ریزي شده پرونده  کنترل و بررسی برنامه

  .آموزشی
انجام امور پژوهشی در حوزه آموزشی با همکاري سایر واحدها.  
  اقدام جهت تدوین برنامه استراتژیک و فلوچارت مدیریت آموزشی و پایش و ارزیابی آن ..  
  ها تنظیم و پیگیري برنامه ارزشیابی ادارات آموزش دانشکده.  
 سات و بازدیدهاي آموزش و ارائه راهکارهاي اجرایی جهت رفع مشکالت شرکت در جل.  
 اي سایت آموزشی و به روز رسانی آن کنترل دوره.  
   سایر امور محوله به صالحدید مدیر آمورش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه.  

  واحد پذیرش  و ثبت نام
 جدیدالورود  تنظیم و تکمیل پرونده آموزشی دانشجویی.  
 ررسی وضعیت تعهد دانشجویانب.  
 تهیه و صدور کارت تحصیلی براي دانشجویان جدید.  
 تهیه دستورالعملهاي الزم در زمینه پذیرش دانشجویان جدید الورود.  
 رسیدگی به امور پذیرش دانشجویان جدید الورود.  
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  میهمانیبررسی و اقدام به تقاضاي دانشجویان متقاضی انتقال ، تغییر رشته، جابجایی ،.  
 بررسی و پیگیري الزم به منظور تکمیل کمبود مدارك مورد نیاز در پرونده.  
 اعالم اسامی دانشجویان مجاز به تحصیل در دانشکده هاي تابعه.  

  واحد خدمات آموزشی و ماشینی
 نظارت بر اجراي صحیح انتخاب واحد ، برگزاري امتحانات در هر ترم تحصیلی.  
 امتحانات ترم، (ام امور مربوط به امتحانات داخلی و برگزاري آزمونهاي دانشگاه تهیه آگهی و انج

  ).آزمونهاي سراسري جامع علوم پایه و پیش کارورزي
 دریافت و کنترل ریزنمرات دانشجویان از دانشکده هاي تابعه.  
 صدور کارنامه ریزنمرات و تأئیدیه انتخاب واحد.  
  ، بررسی وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان در هر مقطع از تحصیل به منظور انتخاب واحد

  انتقال ، جابجایی ، انصراف ، میهمان ، اخراج ، تغییر رشته وادامه تحصیل 
 هاي تابعه در دانشکده   رتهیه و تدوین و برنامه ریزي دروس جهت دوره هاي مختلف آموزشی د

  .هر ترم
 سرفصل دروس به دانشکده هاي تابعه تنظیم و ارسال.  
 تهیه و تنظیم تقویم ترمی دانشگاه.  
  آن جهت دانشجویان شاغل به تحصیل تحویل کارت دانشجویی و یا تمدید.  
  تهیه و تنظیم موارد مربوط به ارائه وضعیت تحصیلی دانشجویان به شوراي آموزشی و

  .کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 هاي الزم در زمینه نام نویسی در هر نیمسال براي دانشجویان شاغلتهیه دستورالعمل.  
 کنترل ریزنمرات دانشجویان جهت فراغت از تحصیل.  
 مشروطی، اخراجی دانشجویان وپیگیري مواردفوقمشخص نمودن افت تحصیلی ،.  

  واحد دانش آموختگان و امور مشمولین
 جع ذیصالحثبت و گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان به مرا.  
  تعیین وضعیت فارغ التحصیالن و صدور دانشنامه ، صدور گواهی موقت و صدور تأئیدیه

  .تحصیلی
 ارسال مدارك فارغ ،درخواست کننده  زارسال ریزنمرات و گواهی فراغت از تحصیل به مراکز مجا

  ).ریزنمرات ، گواهی فارغ التحصیلی(التحصیالن به مؤسسات خارجی موردنیاز و مجاز 
 کنترل وضعیت نظام وظیفه کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی ، اخراجی.  
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  صدور کارت معافیت تحصیلی دانشجویان و ابالغ وضعیت نظام وظیفه دانشجویان مشمول به
  .اداره نظام وظیفه بعد از هرگونه تغییر در ادامه تحصیل

 هصدور تأییدیه طرح براي دانشگاههاي درخواست کنند.  
 صدور مجوز تحویل مدرك تحصیلی.  
 تحویل دانشنامه و ریزنمرات به ذینفع.  

  واحد تحصیالت تکمیلی
  ثبت نام و ارسال مدارك ثبت نامی و داوطلبان به (انجام امور مربوط به پذیرش فوق تخصصی

  ).دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی
 اسی ارشد و دستیارانثبت نام اولیه از پذیرفته شدگان دوره کارشن.  
 صدورکارت دانشجویی دانشجویان فوق.  
 بررسی درخواست مرخصی تحصیلی و نیز انصراف از تحصیل و صدور احکام مربوطه.  
 رسیدگی به درخواست هاي متقاضیان مهمان و ارسال کارکرد ماهانه ایشان به دانشگاهها.  
 صدور احکام اخراج و بازگشت به تحصیل.  
 الزم با حوزه نظام وظیفه جهت صدور معافیت تحصیلی و در مورد دانشجویان اخراجی  مکاتبات

  .و انصرفی و بازگشت به تحصیل دوره کارشناسی ارشد
 اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع و سازمانهاي مجاز درخواست کننده.  
  به دانشکده ها و مراکز ارسال آئین نامه هاي آموزشی ، خبرنامه و دستورالعمل هاي واصله

  .تابعه
  انجام امور مربوط به بررسی و تطبیق وضع تحصیلی دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات

آموزشی و تکمیل پرونده آنان و همچنین مطابقت وضعیت تحصیلی از نظر طول سنوات ، تعداد 
  .واحدهاي گذرانیده شده و عدم مغایرت آموزشی دستیاران و کارشناسی ارشد

 انجام امور مربوط به تهیه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پایان تحصیالت.  
  ثبت نام ، توزیع کارت آزمون ، توزیع (انجام کلیه امور مربوط به پذیرش دستیاران تخصصی

  ).کارنامه ، بررسی مدارك ثبت نامی ، ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان
 ختگانصدور تأئیدیه تحصیلی جهت دانش آمو.  
  ارسال اطالعیه و دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه و ارسال به دبیرخانه

  شوراي تخصصی
  انتقالی و میهمانی، انصراف و ترك (نظارت و اجراي دقیق قوانین و مقررات دوره دستیاري

شی دستیاران تحصیل ، مرخصی ها امتحانات ارتقاء و گواهینامه تخصصی ، بررسی پرونده آموز
  ).در زمان فراغت از تحصیل
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بایگانی آموزش ، دبیرخانه و چاپ و انتشارات واحدهاي پشتیبانی هستند که در این اداره موظف 
به تدارك و هماهنگی با ادارات فوق الذکر می باشند که دانشجویان بطور مستقیم با این واحدها در 

  .تماس نخواهند بود
  
  
  
  
  
 


