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  96شش ماهه دوم سال در  مدیریت امور آموزشی دانشگاهو فعالیتهاي  گزارش عملکرد 

  

 دبیري شوراي آموزشی دانشگاه و تنظیم، تدوین و ابالغ مصوبات شورا و نظارت بر اجراي آنها. 

 هاي مقاطع مختلف تحصیلیتنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره تدوین و ابالغ تقویم دانشگاه و نظارت بر 

 .دانشگاه

 امکانات و تسهیالت و تجهیزات و نیروي انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت  برداري مطلوب ازریزي و بهرهبرنامه

 .علمی دانشگاه ارتقاء سطح

 هاهاي مختلف با همکاري رؤساي دانشکدهها و گرایشرشته هاي آموزشی دانشگاه درهماهنگ ساختن فعالیت. 

 هاي مصوبسرفصل اساس برنامه وها بر خصوص پیشنهادات دانشکده نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در. 

 هاي مصوبات و ابالغیه هاي آموزشی با توجه به آخرینها به گروهسرفصل بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصالح

 .وزارت متبوع و کسب نظر شوراي آموزشی

 یا گروه جدید و کسب نظر شوراي آموزشی ها براي ایجاد رشتهبررسی درخواست دانشکده. 

  هاهاي آموزشی دانشکدهکارگاه آموزشی براي پرسنل شاغل در بخش واحدهاي ذیربط جهت برگزاريهمکاري با. 



 هاي مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین آموزشی دانشجویان در کلیه دوره هاي مصوبتهیه، تنظیم و نگهداري برنامه

 .نآنها براي نظارت بر روند تحصیل و فراغت از تحصیل دانشجویا مقررات مربوط به

 ها و مصوبات آموزشی در واحدهاي ذیربط و نظارت بر اداره خدمات ها، بخشنامهنامهنظارت بر حسن اجراي آیین

 .تابعه آموزشی در واحدهاي

 ها و نامهها، شیوهنامههاي آیینتحصیلی و برآورد نارسایی رسیدگی به مشکالت دانشجویان در مقاطع مختلف

 .آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه معاونتمصوبات و پیشنهاد راه حل به 

 ها.سازمان هاي ورودي دانشگاهها وامر برگزاري آزمون همکاري با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در 

 انتقال و میهمانی دانشجویان ها در خصوصنامهنظارت بر اجراي آیین. 

 مقاطع    آموختهالورود و دانشنشجویان جدیدریزي، نظارت و ارزیابی دااستفاده از آمار و اطالعات جهت برنامه

 .تحصیلی مختلف

 هاي متخذه در شوراي در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاست نام و امتحانات دانشجویانانجام امور ثبت

 .آموزشی

 اآموزش کشور و انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام آنه شدگان از سازمان سنجشدریافت لیست پذیرفته. 

 نام پذیرفته شدگان هاي صادره از وزارت (سازمان سنجش) و شوراي آموزشی در خصوص ثبتاعمال دستورالعمل

 .در هر ترم

 دروس هايریزيها در برنامههمکاري با دانشکده. 

 امور آموزشی پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان در زمینه. 

 و سایر مکاتبات دانشجویان نامهانجام امور مربوط به صدور گواهی تحصیلی، معرفی. 

 .تهیه آمار و اطالعات مربوط به دانشجویان حسب درخواست دانشگاه 

 بورسیه به مؤسسه بورس دهنده ارائه گزارشات الزم از وضعیت دانشجویان. 

 هاي آموزشینیمسال دانشجویان در گروه نظارت بر امر امتحانات پایان. 

 ل و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویانتایید نهایی نمرات امتحانات پایان نیمسا. 

 هاي دانشجویان براي حذف پزشکی دروسی که در امتحان پایان نیمسال آن برگزاري کمیته بررسی درخواست

 شرکت نکرده اند.



 راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس سازي دروس وانجام امور مربوط به تطبیق واحدها و معادل. 

  مربوط هاينامهآموختگان جهت رعایت آیینکلیه دانشکنترل وضعیت آموزشی. 

 آموختگانهاي موقت و دانشنامه دانشصدور گواهی. 

 و موسسات آموزشی حسب درخواست آنها هافارغ التحصیلی و ریز نمرات دانشجویان به دانشگاه   ارسال تأییدیه. 

 آموختگانحفظ و نگهداري سوابق تحصیلی دانش. 

  

  )1396امور آموزشی در جهت اصالح شیوه نامه هاي آموزشی (سال  اهم اقدامات مدیریت

 التدریس اعضاي هیات علمی و مدرسان دانشگاه نامه نحوه محاسبه واحد موظف و حقبازنگري و اصالح شیوه

 لرستان.

 دریس التالتدریس) و قرارداد حقنامه به کارگیري اعضاي هیات علمی و مدرسان مدعو (حقبازنگري و اصالح شیوه

 استادان مدعو دانشگاه لرستان.

  

 )1396اهم اقدامات مدیریت امور آموزشی در جهت ارتقاء سامانه آموزشی گلستان (سال 

 نام و فرم فراغت از تحصیل مشموالن و نیز ایجاد گزارش اندازي سامانه دبیرخانه مربوط به واحد پذیرش و ثبتراه

 امانه آموزشی گلستان).براي تاییدیه واحد پذیرش (زیرمجموعه س 227

 نامه و رساله (زیرمجموعه سامانه آموزشی هاي پژوهشی پایانخوان دانشجویان براي ثبت فعالیتاندزي بخش پیشراه

 گلستان).

 .ثبت و تکمیل اطالعات اعضاي هیات علمی داراي فعالیت اجرایی در سامانه آموزشی گلستان 

 حصیلی آنها در سامانه آموزشی گلستان.روز رسانی اطالعات دانشجویان و وضعیت تبه 

  .همکاري با امور مالی دانشگاه در خصوص پرداخت حق التدریس استادان از طریق سامانه گلستان 

  اي دامپزشکی به صورت با سوابق تحصیلی کارشناسی و دکتراي حرفه 96انتقال اطالعات پذیرفته شدگان ورودیهاي

 ان (پذیرفته شدگان مرحله اول، تمکیل ظرفیت و نیمه متمرکز).  آزمون یا بدون سوابق در سامانه گلست

 در سامانه گلستان (پذیرفته شدگان مرحله اول و تمکیل  96ارشد ورودي انتقال اطالعات دانشجویان کارشناسی

 ظرفیت). 



  رفیت و در سامانه گلستان (پذیرفته شدگان مرحله اول، تمکیل ظ 96انتقال اطالعات دانشجویان دکتري ورودي

 معرفی شدگان پژوهشگاه منحل شده شاخص پژوه). 

  به صورت دستی در سامانه گلستان و  96ثبت اطالعات پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهاي درخشان ورودي

 انطباق آن با اطالعات ارسالی از سوي سازمان سنجش. 

 روز رسانی کدهاي سازمان سنجش در سیستم کانورت اطالعات به تفکیک تمامی مقاطع تحصیلی از قبیل کدهاي به

نظام وظیفه، کد رشته قبولی، کد دانشگاه هاي مقطع قبلی، کد دیپلم و پیش دانشگاهی، کدهاي محل تولد، کدهاي 

 م از پذیرفته شدگان در سامانه گلستان. محل صدور، کدهاي محل سکونت، کدهاي محل اخذ دیپلم و... براي هرکدا

  انطباق مدارك خوداظهاري دانشجو در سیستم غیرحضوري و منطبق نمودن آن با اطالعات ارسالی از سوي سازمان

 سنجش در سامانه گلستان. 

 هاي آموزشی به تفکیک سال ورود دانشجو در سامانه تصحیح و اعمال قوانین آموزش رایگان در مقاطع و گروه

 لستان. گ

 هاي آموزشی به پیشاي دامپزشکی و تفکیک گروهتصحیح و اعمال قوانین و آیین نامه هاي دکتراي حرفه-

 درمانگاهی و درمانگاهی در سامانه گلستان (تفکیک استادان و دانشجویان).  

  

 )1396اهم اقدامات مدیریت امور آموزشی در ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود (سال 

  به اعالم قبلی به پذیرفته شدگان از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور و سایت دانشگاه لرستان، با توجه

مکان ثبت نام دانشکده علوم اقتصادي و اداري اعالم گردید و پذیرفته شدگان بر اساس برنامه زمان بندي به تفکیک 

 رشته قبولی و دانشکده مربوطه، جهت ثبت نام مراجعه نمودند.

 نظور برگزاري هرچه مطلوب فرایند ثبت نام از پذیرفته شدگان، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم در محل به م

ثبت نام مهیا گردید (از قبیل تهیه میز کار و صندلی براي عوامل اجرایی و به ازاي هر میز کار یک دستگاه رایانه با 

سامانه گلستان، گذاشتن صندلی براي پذیرفته شدگان و  تمام تجهیزات و مجهز به کارت شبکه جهت استفاده از

 پذیرایی مختصر از آنان، نصب بنر راهنما در مسیر محل ثبت نام).

 .تهیه فرم هاي ثبت نامی و ارائه آن به عوامل اجرایی جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان 

 



دوازدهم از گزارش آماري عملکرد مدیریت امور آموزشی دانشگاه در ششماهه آغاز دولت 

:رسدبه شرح ذیل به استحضار می 1396ماه سال شهریورماه تا بهمن  

 

  

  

  

  

  

 ششماهه شهریور تا بهمن شرح فعالیت (فرآیند)

1396سال  

نام پذیرفته شدگان در کلیه مقاطعپذیرش و ثبت  2457 

 670 معرفی دانشجویان مشمول به حوزه نظام وظیفه

سایر دانشگاه و یا از سایر دانشجویان منتقل شده (دائم وموقت) به 

 دانشگاه
267 

 95 دانشجویان منصرف و اخراجی

 850 دانشجویان فارغ التحصیل

 985 دانشنامه هاي صادر شده

صدور تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات دانشجویان براي تحصیل در مقاطع 

 تحصیلی باالتر
2600 

آموزشیتایید و ثبت نهایی نمرات پایان نیمسال در سامانه   2950 

 231 انجام امور دانشجویان متقاضی دوره تابستانه

انجام امور دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی استان و بررسی 

هاي صادره آنهاو تایید دانشنامه  
2200 

حذف ترم)-انجام امور دانشجویان جاري (مرخصی  78 



ماهه دوم ششگروه هدایت و جذب استعدادهاي درخشان دانشگاه  عملکرد و فعالیتهاي گزارش

   96سال 

جاري همچنین تماس منظور راهنمایی پذیرفته شدگان سالهاي تابعه بههاي آموزشی دانشکدهمکاتبه با معاونت -

  هاي صالحیت عمومی.تلفنی با دانشجویان مذکور جهت تکمیل فرم

  شدگان عمومی پذیرفته آوري و ساماندهی مدارك صالحیتجمع -2

  ارسال مدارك و مستندات صالحیت عمومی دانشجویان به هیأت مرکزي گزینش. -3

  بررسی و صدور گواهی رتبه و معدل به کلیه دانشجویان واجد شرایط. -4

-منظور اطالع از وضعیت تحصیلی و واجد شرایط بودن برترینپاسخگویی به مراجعین حضوري و غیرحضوري به -5

  اشجو.هاي د

  رایزنی با دفتر استعدادهاي درخشان وزارت متبوع جهت رفع ابهامات. -6

دانشجوي  9همکاري بابنیادملی نخبگان جهت شناسایی ،معرفی افراد مستعد وزمینه عقدقراردادآموزشیاري با -7

  دانشگاه 

آگاهی دانشجویان هماهنگی جهت نگاشت اطالعیه هاي بنیادملی نخبگان درپرتال دانشگاه لرستان باهدف  -8

  ازامتیازات آن بنیاد

  97نامه نگاري بادانشکده هاجهت معرفی افراد حائزشرایط براي شرکت دربیست وسومین المپیادغیرمتمرکزسال  -9

  97ثبت نام ازدانشجویان معرفی شده جهت شرکت دربیست وسومین المپیادغیرمتمرکزسال  -10

 با هماهنگیو تخصیص تسهیالت وامتیازات به دانشجویان مستعد رایزنی بامعاونت هاي مختلف دانشگاه جهت -11

  . معاونت محترم آموزشی وتحصیالت تکمیلی جهت عملیاتی شدن آنها

تن از دانشجویان در المپیاد متمرکز  1منطقه اي) و  تن از دانشجویان در المپیاد غیر متمرکز ( 5کسب مقام توسط  -12

  .1396(ملی) در سال 

  



  

   1396دوم سال شش ماهه در دفتر گسترش  عملکرد و فعالیتهاي گزارش

درخواست گشایش رشته هاي ذیل در سامانه مربوطه ثبت شده و مراحل تاییدیه کارشناس مربوطه و کمیته تخصصی 

  را طی نموده  و منتظر انجام جهت تاییدیه  نهایی شوراي گسترش آموزش عالی می باشد:

 ، کارشناسی ارشد منابع آب -علوم ومهندسی آب -1

 ، کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان -تاریخ -2

 ، کارشناسی ارشد تاریخ اسالم-تاریخ -3

 ، کارشناسی ارشد رفتارسازمانی و منابع انسانی -مدیریت کسب و کار -4

 ، کارشناسی ارشد استراتژي -مدیریت کسب و کار -5

  ، کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست -6

  کارشناسی،  علوم و مهندسی شیالت -7

  ، کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم -8

 ، کارشناسی میکروبیولوژي  -9

 ، کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی -10

  اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی  -11

  

 واعالم دفتر گسترش آموزش عالی مجوز  ،باآنکه در خصوص دو رشته محیط زیست و شیالت الزم به توضیح

نموده است. ضمناً  96ظرفیت آن به سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو در مهر 

 صدور مجوز قطعی گشایش رشته در حال انجام است.

 
  


