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 ستعریف کد رشته و کد درو دریافت سر فصل رشته ها از وزارت بهداشت و درمان و )1

 ارسال شماره دروس به آموزش دانشکده ها از طریق اتوماسیون اداري )2

 آواهم اصالح سوابق درسی دانشجویان در سیستم آموزشی  )3

اصالح وضعیت نیمسال دانشجویان باز گشت به تحصیل بر اساس مصوبات کمیسیون موارد خاص در  )4

 هم آواسیستم آموزشی 

 و دانشکده ها یکارشناسان آموزش حوزه معاونت آموزش هیآموزش کل )5

 هم آواه تحت وب مو کارشناسان آموزش در خصوص استفاده از برنا دیاساتراهنمایی و رفع اشکال  )6

 انتخاب واحد و مشکالت احتمالیدر خصوص  دانشکده ها کارشناسان آموزشراهنمایی و رفع اشکال  )7

 هم آوادرسیستم آموزشی یا مهمان در دانشگاه هاي دیگر وارد نمودن نمرات ترم تابستانه  )8

 سیستم هم آواکمک به رفع نواقص و تکمیل اطالعات ثبت نامی دانشجویان در  )9

 هم آواوارد نمودن اطالعات شناسنامه اي دانشجویان انتقالی و میهمان در سیستم  )10

انتقالی، میهمانی، شامل : هم آوا  اموزشی سیستم در دانشجویانوارد نمودن وضعیت نیمسال آموزشی  )11

 .حذف پزشکی و صراف، اخراج، تعلیق، تکمیل پروژهان

 دیدروس به اسات صیانجام امور مربوط تخص )12

 و ارائه به دانشکده ها انتخاب واحد يزمانبند انجام )13

 . انیتوسط دانشجو دیتحت وب اسات یابیجهت ارزش يانجام زمانبند )14

 .انتقالی اطالعات دانشجویان مهمان،فعال نمودن نیمسال ها جهت انتقال  )15

 سنجشپشتیبانی از نرم افزارپرتال  )16

 تال نقل و انتقاالتروپاز پشتیبانی  )17

 فارغ التحصیالنتال روپاز  فنی پشتیبانی )18

 پشتیبانی فنی سیستم استعداد درخشان تحت وب )19

 و دانشکده ها  یکاربران آموزش در حوزه معاونت آموزش هیو نظارت بر عملکرد کل یبانیپشت )20



 پشتیبانی فنی سیستم تحت وب ثبت نمرات اساتید )21

 و  . . .   FTP قیانتقال اطالعات به وزارت متبوع از طر )22

 حوزه تیریمد يازهایمنطبق با ن انیدانشجو ینیخدمات ماشاستمرار و بهبود  )23

 دیجد يها تیقابل جادیموجود  و ا یآموزش ستمیمرتبط در جهت توسعه س ينرم افزار ها دیخر يریگیپ )24

 تهیه سالنامه آماري معاونت آموزشی )25

 اطالعات تحصیلی دانشجویان حفظ و حراست از )26

 وآماريطراحی و پیاده سازي فرمهاي مختلف تحصیلی  )27

 هم آوااتصال دانشکده هاي تابعه و سایر واحدهاي متقاضی دربهره گیري از سیستم  )28

تهیه گزارشان آماري و تحلیلی متنوع ازمجموعه بانک اطالعاتی موجود در جهت تامین نیازهاي  )29

 اطالعاتی مدیریتی و اجرائی 

 نظقه یا وزارت.دریافت گزارش آزمون ها و نمرات از دانشکده ها و ارسال آن به کالن م )30

 


