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  )موارد خارج از سامانه سجاد

  .نماید

  .نماید

  .نماید

  .نماید

.دهدرا با دانشگاه مقصد انجام می

موارد خارج از سامانه سجاد

  کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

  

نمایدمقصد بررسی می

نمایددر این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

نمایدآموزشی بررسی می

نمایددر این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

را با دانشگاه مقصد انجام می

موارد خارج از سامانه سجاد
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می

مقصد بررسی می

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

آموزشی بررسی می

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

را با دانشگاه مقصد انجام می

موارد خارج از سامانه سجاد(درخواست انتقال توام با تغییر رشته
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
  حین تحصیل

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می

  تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

مقصد بررسی می دانشجو را درخصوص رشته و دانشگاه

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

  
آموزشی بررسی می در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

  تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

  کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

را با دانشگاه مقصد انجام میدر این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

 

درخواست انتقال توام با تغییر رشته
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
حین تحصیل

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
دانشجو را درخصوص رشته و دانشگاه

  تأیید مدیر گروه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

  تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

درخواست انتقال توام با تغییر رشته
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
دانشجو را درخصوص رشته و دانشگاه

تأیید مدیر گروه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

 

درخواست انتقال توام با تغییر رشته

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
دانشجو را درخصوص رشته و دانشگاه

تأیید مدیر گروه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

 

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
دانشجو را درخصوص رشته و دانشگاهمرحله کارشناس پذیرش شرایط 

تأیید مدیر گروه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نامتایید 
در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
مرحله کارشناس پذیرش شرایط 

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

تأیید مدیر امور آموزشی دانشگاه
در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

تایید 
در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

درخواستزمان 
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
 

مرحله کارشناس پذیرش شرایط 
  

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می
  

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین
  

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می
  

در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

  

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

تاریخ آخرین بروزرسانی

مرحله کارشناس پذیرش شرایط  دراین

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

دراین

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین

در این مرحله مدیر گروه درخواست دانشجو را از نظر تطابق با قوانین آموزشی بررسی می

در این مرحله کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مکاتبات الزم دراین خصوص 

  



 

 

  نوورود

  

  .کندمی

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
  .حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

نوورود دانشجویان

  

  
  .باشد می

می اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

دانشجویان مخصوص
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  تمامی مقاطع تحصیلی
  دانشگاهدرابتداي قبولی و پذیرش در 

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می
می الزامی درخواست

اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

مخصوص -تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
درابتداي قبولی و پذیرش در 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می
درخواست

 تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

  
در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

 

تحصیل از انصراف
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
درابتداي قبولی و پذیرش در 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

درخواست این در شبا

تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

  سئول حسابداري دانشجویان
در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

انصرافدرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

درابتداي قبولی و پذیرش در 
غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

شبا شماره و

تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

سئول حسابداري دانشجویان
در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

 

درخواست 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

و بانک نام

تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

سئول حسابداري دانشجویان
در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

 

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

نام و بانکی

تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکد

سئول حسابداري دانشجویانم
در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
بانکی حساب شماره

تأیید کارشناس اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی درخواست دانشجو را تایید و پرتال وي را راکددر این مرحله کارشناس 

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
شماره کردن

 

در این مرحله کارشناس 
  

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نماید

  

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

تاریخ آخرین بروزرسانی

کردن وارد

در این مرحله کارشناس 

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
حساب آن ها را جهت ادامه روند پرداخت به معاونت محترم اداري و مالی دانشگاه ارسال می نمایدشماره 

در این مرحله کارشناس 

در این مرحله کارشناس مالی دانشجویی پس از تایید و تجمیع لیست دانشجویان درخواست دهنده، اسامی و 
شماره 

  



 

 

دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

اي نیمسال مورد نظر حذف 

  دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
  ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

  

دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

اي نیمسال مورد نظر حذف 

  حذف نیمسال
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می

دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

اي نیمسال مورد نظر حذف 

حذف نیمسالدرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می

دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
اي نیمسال مورد نظر حذف درخواست دانشجو را تایید و بر

 

درخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

  تأیید استاد راهنما
دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  .نمایدمنع قانونی آن را تایید می

  تأیید مدیر گروه
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  .نمایدمنع قانونی آن را تایید می

  تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  .نمایدمنع قانونی آن را تایید می

تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
درخواست دانشجو را تایید و بر

  .نماید

مدیریت امور آموزشی دانشگاه
دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 
غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید استاد راهنما
دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید مدیر گروه
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
درخواست دانشجو را تایید و بر

نمایدثبت می

دانشجویان کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
ازشروع نیمسال تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید استاد راهنما
دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید مدیر گروه
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
درخواست دانشجو را تایید و بر کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

ثبت می نیمسال را

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید استاد راهنما
دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن  راهنما درخواست

منع قانونی آن را تایید می

تأیید مدیر گروه
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید معاون آموزشی دانشکده
در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

منع قانونی آن را تایید می

تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

نیمسال را

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

راهنما درخواست

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

تأیید و ثبت توسط کارشناس آموزش کل
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
 

راهنما درخواستدر این مرحله استاد 

  

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

  

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

  

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

تاریخ آخرین بروزرسانی

در این مرحله استاد 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نامدر این مرحله 

در این مرحله استاد 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله استاد راهنما درخواست دانشجو را از نظر مطابقت با قوانین آموزشی بررسی و درصورت نداشتن 

در این مرحله 

  



 

 

  .تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

  .ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

 

  تأیید اداره رفاه دانشجویان
تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

  تأیید امور خوابگاهها
ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

  

تأیید اداره رفاه دانشجویان
تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تأیید امور خوابگاهها
ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

 

تأیید اداره رفاه دانشجویان
تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تأیید امور خوابگاهها
ها بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال نداردمرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاه

 

تأیید اداره رفاه دانشجویان
تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تأیید امور خوابگاهها
مرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاه

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

مرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاه

  

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد
  

مرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاه

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

مرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاه

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

مرحله فقط جهت اطالع به اداره امور خوابگاهتایید این 

تایید این مرحله فقط جهت اطالع به اداره رفاه دانشجویان بوده و تاثیري در ثبت یا عدم ثبت حذف نیمسال ندارد

تایید این 



 

 

 اند
 -

خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

  نوورود دانشجویان

 دیگري
اندگذرانده
- می الزامی

خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 
آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 

دانشجویان براي

  
دیگري دانشگاه

گذرانده دوره آن
الزامی دوره آن

خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 
آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 

براي قبل هاي
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  تمامی مقاطع تحصیلی
  

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می
دانشگاه در گذشته

آن در که دروسی
آن تحصیلی

 آموزشی
خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 

هاي دوره در
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
  تحصیلدر حین 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می
گذشته سالهاي

دروسی دارند
تحصیلی کارنامه 

آموزشیبررسی و اقدام توسط کارشناس خدمات 
خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 
  .جهت ثبت به مدیریت آموزشی ارسال گردد

 

در گذرانده واحدهاي
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
در حین 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

سالهاي در قبال که
دارند قصد
 کردن پیوست

بررسی و اقدام توسط کارشناس خدمات 
خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 
جهت ثبت به مدیریت آموزشی ارسال گردد

واحدهاي تطبیق
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
که است نوورودي

قصد و اندگرفته
پیوست. نگذرانند
  .باشد

بررسی و اقدام توسط کارشناس خدمات 
خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 
جهت ثبت به مدیریت آموزشی ارسال گردد

 

تطبیق درخواست

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

نوورودي دانشجویان
گرفته مدرك

نگذرانند را آنها
باشد

بررسی و اقدام توسط کارشناس خدمات 
خدمات آموزشی پس از انجام مکاتبات الزم با دانشگاه اولیه و دریافت کارنامه رسمی و 

آن را براي مدیرگروه و کارشناس گروه مربوطه ارسال تا براساس سرفصل دانشگاه فرم تطبیق تکمیل و 
جهت ثبت به مدیریت آموزشی ارسال گردد

 

درخواست

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
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مرجع تعریف

تاریخ آخرین بروزرسانی

دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می ،در اولین مرحله

در این مرحله کارشناس اداره 
باید حداقل 

اخراج مشروطی نباشد
مورد تقاضاي دانشجو در کارنام ۀکد رشت

مدیر گروه آموزشی بر اساس صرفه و صالح گروه در خصوص درخواست دانشجو نظر خواهد داد

آموزشی معاون 

آموزشی مدیر امور 

در نهایت فایل نامه درخواست انتقال توأم با تغییررشته بصورت فایل 

در اولین مرحله

در این مرحله کارشناس اداره 
باید حداقل  -1
اخراج مشروطی نباشد -2
کد رشت -3

معاون 

مدیر امور 

در نهایت فایل نامه درخواست انتقال توأم با تغییررشته بصورت فایل 

  



 

هاي الزم در 

وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از 
اي 

هاي الزم در 

وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از 
اي شبانه و روزانه

  

 

هاي الزم در  ریزي جهت برنامه

  

وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از 
شبانه و روزانهانصرافی 

  انصراف از تحصیل
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  
  تحصیلی
  طریق سامانۀ پویا

 . کندلین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

جهت برنامه

  
  .شوددر این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از 
انصرافی الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 

انصراف از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  مقطع کارشناسی
تحصیلینیمسال درون یا بیرون 
طریق سامانۀ پویاغیرحضوري از 
06/1399  

لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

جهت برنامهدانشجویان 

  فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

  .دهد

  آموزش کل

وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از 
الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 

 

انصراف از تحصیلدرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

مقطع کارشناسی
درون یا بیرون 
غیرحضوري از 

02/06

 درخواست دانشجو
لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

 تأیید مدیرگروه
دانشجویان  دالیل انصراف

 . گرفته شده است

فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

دهد انصراف

آموزش کل خدمات آموزشی
وظیفه و مدارك دانشجوي منصرف از  در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام

الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 
  . شودکه تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

درخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

درون یا بیرون 
غیرحضوري از 

  

درخواست دانشجو
لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

تأیید مدیرگروه
دالیل انصراف

گرفته شده است

فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

انصراف تواندنمی

خدمات آموزشی
در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام

الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 
که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

 

درخواست دانشجو
لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

تأیید مدیرگروه
دالیل انصراف یاین مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس

گرفته شده است نظر

فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

نمی اخراجی

خدمات آموزشی
در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام

الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 
که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

 

  تاریخ آخرین بروزرسانی

درخواست دانشجو
لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

این مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس
نظر

فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

اخراجی دانشجوي

خدمات آموزشیتأیید اداره 
در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام

الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان 
که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

  عنوان فرآیند
  کننده مرجع تعریف

  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

این مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس

فعالسازي تسویه حساب توسط کارشناس گروه
در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

دانشجوي

تأیید اداره 
در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام

الزم به ذکر است تحویل مدارك فقط براي دانشجویان . دهد
که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

عنوان فرآیند
مرجع تعریف

دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

لین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت میدر او
 

این مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس

 

در این مرحله منع تحصیل دانشجو توسط کارشناس گروه بررسی می

  

در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام
دهدتحصیل را تحویل وي می

که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

  

مرجع تعریف

تاریخ آخرین بروزرسانی

این مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس

در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام
تحصیل را تحویل وي می

که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

این مرحله جهت اطالع مدیر گروه آموزشی و بررس

در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام
تحصیل را تحویل وي می

که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

  

 

در این مرحله کارشناس اداره خدمات آموزشی نامه معرفی به نظام
تحصیل را تحویل وي می

که تسویه حساب آموزش رایگان خود را انجام داده باشند انجام می

  

 



 

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

.  

  

 .در سامانه پویا ثبت میکند

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

.گردددر این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

  درخواست بازگشت از انصراف
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  کلیه مقاطع تحصیلی
  درون یا بیرون نیمسال تحصیلی
  از طریق سامانۀ پویا

  

در سامانه پویا ثبت میکند

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 
 

در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

درخواست بازگشت از انصراف
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه مقاطع تحصیلی
درون یا بیرون نیمسال تحصیلی
از طریق سامانۀ پویا

06/1399  

در سامانه پویا ثبت میکند

 آموزش کل
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

 .نمایددوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

 

درخواست بازگشت از انصراف
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه مقاطع تحصیلی
درون یا بیرون نیمسال تحصیلی

از طریق سامانۀ پویاغیرحضوري 
02/06

 درخواست دانشجو
در سامانه پویا ثبت میکندبا ذکر دالیل 

آموزش کل خدمات آموزشی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

دوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

  حذف تسویه حساب دانشجو
در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

درخواست بازگشت از انصراف
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

درون یا بیرون نیمسال تحصیلی
غیرحضوري 

درخواست دانشجو
با ذکر دالیل در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 

خدمات آموزشی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

دوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

حذف تسویه حساب دانشجو
در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 

خدمات آموزشی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

دوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

حذف تسویه حساب دانشجو
در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

  

  تاریخ آخرین بروزرسانی

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 

خدمات آموزشیتأیید اداره 
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

دوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

حذف تسویه حساب دانشجو
در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

  عنوان فرآیند
  کننده مرجع تعریف

  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 

تأیید اداره 
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

دوماهه انصراف باشد درخواست وي را تأیید می

در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

عنوان فرآیند
مرجع تعریف

دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 
 

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه 

 

در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

 

مرجع تعریف

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود 

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام تاریخ درخواست دانشجو را بررسی و درصورتی که در بازه  دوم، در مرحله

در این مرحله تسویه حساب دانشجو توسط کارشناس مدیریت امورآموزشی حذف می

در مرحله

 

  

 

 

  

 



 

در این درخواست باید نام سازمانی که 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ 

  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

  کلیه مقاطع تحصیلی

در این درخواست باید نام سازمانی که 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه مقاطع تحصیلی
  

  غیرحضوري از طریق سامانه پویا

در این درخواست باید نام سازمانی که 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه مقاطع تحصیلیکلیه دانشجویان جاري در
  در نیمسال جاري

غیرحضوري از طریق سامانه پویا
06/1399  

در این درخواست باید نام سازمانی که 
 . گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود

 نام آموزش کل
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ 

 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه دانشجویان جاري در
در نیمسال جاري

غیرحضوري از طریق سامانه پویا
02/06

 درخواست دانشجو
در این درخواست باید نام سازمانی که . کنددر اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود

نام آموزش کل
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کلیه دانشجویان جاري در

غیرحضوري از طریق سامانه پویا

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود

نام آموزش کل تأیید اداره پذیرش و ثبت
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ  pdfدر نهایت گواهی اشتغال به تحصیل بصورت یک فایل 

 .است

 

 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود

تأیید اداره پذیرش و ثبت
در نهایت گواهی اشتغال به تحصیل بصورت یک فایل 

است

 

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می

گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود

تأیید اداره پذیرش و ثبت
در نهایت گواهی اشتغال به تحصیل بصورت یک فایل 

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را در سامانه پویا ثبت می
گواهی براي آن صادر خواهد شد قید شود
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