توجه

مشاهده و بررسی
درخواست و مدارک

*در انتخاب ترم دقت شود.منظور از ترم ،همان ترمی است که
درخواست مرخصی دارند). .ثبت ترم مرخصی ،به صورت
سیستمی انجام می شود(

پایان

ارسال حکم به پرونده
دانشجو

ثبت در دبیرخانه دانشکده

تایید رئیس اداره آموزش دانشکده
و ارسال نامه حکم مرخصی به
اتوماسیون اداري

امضاي خودکار معاون
آموزشی دانشکده در
اتوماسیون

درج نظر دانشکده در
توضیحات

ارسال کارنامه مرتبط با مرخصی از
طریق پیشخوان جهت ثبت در
پرونده دانشجو

بله

درخواست مورد تایيد
است؟

پایان

توضیحات:

خیر

پایان
خیر

بله

درج نظر پردیس در
توضیحات

خیر
(تفویض اختیار شده)

آیا این مورد باید در ستاد و در
کميته تخصصي دانشگاه تصميم
گيري شود؟
بله
(تفویض اختیار نشده)

درج نظر جلسه کمیسیون
دانشکده در توضیحات

خیر

پایان

ارسال حکم به پرونده
دانشجو

ثبت در دبیرخانه اداره کل
آموزش

امضاي خودکار معاون پایش اداره کل آموزش

افزایش تعداد مجاز ترم
مرخصی

بله

نياز به افزایش تعداد
مجاز مرخصي
هست؟

بله

با درخ واست موافقت
شده است؟
خیر

طرح در جلسه کمیسیون
موارد خاص دانشگاه

بارگذاري وتایید نامه صورتجلسه
موافقت با مرخصی با امضاي
معاونت پردیس

توضیحات:

در انتخاب ترم دقت شود .منظور از ترم ،همان ترمی است که درخواست
مرخصی دارند( .ثبت ترم مرخصی سیستمی انجام می شود)

اداره کل آموزش

تایید رئیس اداره پذیرش اداره کل آموزش
*ارسال نامه حکم مرخصی به اتوماسیون اداري

تغییرسیستمی ترم به مرخصی با /
بدون احتساب در سنوات

درج نظر کمیسیون موارد
خاص دانشگاه در
توضیحات

بررسی کارشناس پذیرش
اداره کل آموزش

بررسی و تایید مسئول اداره
آموزش در پیشخوان خدمت

* ارسال مدارک و تايیديه مرکز بهداشت براي مرخصي بدون احتساب قبل از
زايمان الزامي است.

کارشناس پردیس

تغییر سیستمی ترم به مرخصی با /بدون
احتساب در سنوات
و ارسال نامه حکم مرخصی به اتوماسیون اداري

بله

با درخواست موافقت
شده است؟

درخواست مورد
تایید است؟

مشاهده و بررسی
درخواست و مدارک

*در انتخاب ترم دقت شود .منظور از ترم ،همان ترمي است که
درخواست مرخصي دارند ).ثبت ترم مرخصي سيستمي انجام مي شود(

راهنمای دانشجو برای ثبت درخواست مرخصی

خیر

رئیس/کارشناس اداره آموزش
دانشکده دانشکده

توجه

شروع

دانشجو

نامه مربوط به تقاضاي مرخصی مانند مدرک پزشکی و( ...در
صورت وجود) بارگذاري شود.
*در انتخاب ترم دقت شود.منظور از ترم ،همان ترمی است که
درخواست مرخصی دارند

ارائه درخواست توسط
دانشجو -ورود ترم مورد نظر

