شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

شرح درخواست

14486

در تعهد نوپرداز-دانشگاه تربيت مدرس فروش خوابگاه ،وام دانشجويي ،كار دانشجويي ،چهار چوب
سيستم920301 ،

1392.03.19

انجام شده

14895

شرح فرآيند ثبت نام از دانشجويان جديدالورود از طریق ایميل معاونت دانشجویی ارسال گردید.

1392.04.19

انجام شده

14896

فيلدهاي مربوط به فرم پرونده دانشجويی از طریق ایميل معاونت ارسال گردید.

1392.04.19

انجام شده

14897

امتياز هر يك از معيارهاي مربوط به تخصيص خوابگاههاي مجردي برادران و خواهران به پيوست ارسال
گردید.

1392.04.19

انجام شده

14898

اولويت خوابگاههاي مجردي خواهران و برادران بر اساس فاصله با دانشگاه به پيوست ارسال شد.

1392.04.19

انجام شده

14899

فاصله مراکز شهرهای بزرگ تا تهران به پيوست ارسال شد.

1392.04.19

انجام شده

14900

چارت معاونت دانشجويي و چارت مديريت امور دانشجويی جهت تعريف ادارات دانشجويي در
سيستم گلستان به پيوست ارسال شد.

1392.04.19

انجام شده

14980

جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت نوپرداز اصفهان
سالم عليكم
با احترام ،نظر به پايان مرحله پااليش و تبديل داده اداره خوابگاهها خواهشمند است دستور فرماييد
مرحله آموزش و ارائه مستندات اجراي الزم مربوط به اداره مذكور در دستور كار كارشناسان محترم
شركت قرار گيرد.همچنين نظر به كاهش ساعات كاري دانشگاه از  8ساعت به  5ساعت به دليل
آغاز ماه مبارك رمضان و آغاز مرداد ماه و ضرورت ارائه سرفصلهاي آموزشي خوابگاهي طي دو
مرحله يكسان به دليل عدم امكان حضور همزمان كارشناسان اداره خوابگاهها در دورههاي آموزشي،
خواهشمند است دستور فرماييد كارشناس محترم شركت جناب آقاي مستأجران جهت ارائه
آموزشهاي مرتبط از  29تير لغايت  2مرداد ( 5روز) در دانشگاه تربيت مدرس حضور يابند .با تشكر و
ارزوي توفيق

1392.04.25

15149

جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت نوپرداز اصفهان
سالم عليكم،
با احترام ،نظر به تغييرات عمدهاي كه در وضعيت سكونت دانشجويان در خوابگاهها در طي ترم
تابستان ايجاد شده است ،به روزرساني ديتاي فعلي زير سيستم خوابگاهي گلستان (ديتاي ترم
بهمن) ضروري مينمايد .لذا جهت آشنايي بيشتر كارشناسان اداره خوابگاهها با نحوه انجام اين كار
در سيستم و همچنين آشنايي ايشان با نحوه كار با فرم پرونده دانشجويي ،پيش از راهاندازي نهايي
سامانه در  6شهريور ماه ،خواهشمند است دستور فرماييد كارشناس يا كارشناسان محترم شركت
ظرف هفته آينده حداقل  4روز در دانشگاه حضور يابند.
همچنين نظر به بند  5و  6از ماده  8قرارداد  8067.40مورخ  19.3/92خواهشمند است مستندات
مربوط به اجراي فرآيندهاي مرتبط با زيرسيستم خوابگاه و گزارش مستند پيشرفت فعاليتهاي مربوط
به استقرار سامانه دانشجويي گلستان در طي تير ماه را در اسرع وقت به دانشگاه اعالم نماييد.
با ارزوي توفيق
دكتر محمدرضا اصالحچي
معاون دانشجويي دانشگاه

1392.05.07

انجام شده

15155

قوانين و مقررات خوابگاهی به پيوست ارسال شد.

1392.05.07

انجام شده

15181

با سالم
طبق مذاكره با آقاي مهندس آصفي ،لطفا در پردازش  - "19090انتساب و تحويل اتاق به دانشجو در
ترمهاي قبل" امكان حذف اتاقهاي دانشجو در ترمهاي قبل فراهم شود .در حال حاضر اگر از طریق
همين پردزاش اتاقی به دانشجو تحویل داده شود قابل حذف از طریق همين پردازش نيز میباشد .در
حال حاضر اگر اتاق هاي ترم قبل دانشجو را بخواهيم حذف كنيم بايد مسير زير طي شود
 -1تحويل اتاق تخليه شده به دانشجو
-2انتساب اتاق تحويل شده به دانشجو
 -3حذف اتاق منسوب شده به دانشجو

1392.05.10

15182

با سالم
طبق مذاكرات انجام شده با آقاي مهندس شاهي محمدي
لطفا امكاني در سيستم فراهم شود كه به ازاي حالت خوابگاه و شماره خوابگاه بتوان شماره حساب
تعريف نمود.
با تشكر

1392.051

انجام شده

غير قابل انجام

انجام شده

شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

شرح درخواست

15240

شرح فرآيند پرداختهاي دانشجو بابت خوابگاههاي مجردي ملكي و استيجاري به پيوست ارسال
شد.

1392.05.16

انجام شده

15241

ديتاي ترم تابستان خوابگاههاي استيجاري خواهران منهاي خوابگاه بهار

1392.05.16

انجام شده

15242

ديتاي ترم تابستان خوابگاههاي ملكي مجردي خواهران منهاي خوابگاه ابراهيمي

1392.05.16

انجام شده

15243

ديتاي ترم تابستان خوابگاههاي مجردي ملكي منهاي خوابگاه جنبشي
اطالعات ترم تابستان خوابگاه جنبشي توسط كارشناس مربوطه در سيستم ثبت شده است.

1392.05.16

انجام شده

15244

ديتاي ترم تابستان خوابگاههاي مجردي استيجاري برادران
ديتاي ترم تابستان خوابگاه دلجويه توسط كارشناس مربوطه در سيستم ثبت شده است.

1392.05.16

انجام شده

15245

ديتاي ترم تابستان خوابگاههاي متاهلي
ديتاي ترم تابستان خوابگاه مدرس  1توسط كارشناس مربوطه در سيتم ثبت شده است.

1392.05.16

انجام شده

15246

فرم پرونده دانشجويي بايد براي تمام دانشجويان تشكيل شود و امكان پرينت نيز داشته باشد.
دانشجويان غيرخوابگاهي نيز پرونده دانشجویی داشته باشند .فقط دانشجويان روزانه متقاضي
خوابگاه بايد فيل دهاي خاص خوابگاه را ببينند و تكميل كنند .به دانشجويان روزانه متقاضي خوابگاه
ساكن در استان تهران ،ساكن در استان البرز ،شاغل در مشاغل دولتي ،بورسيهها و مأموران به
تحصيل خوابگاه اختصاص داده نشود .دو خوابگاه جنبشي و خلوتي مختص دانشجويان دانشكده
كشاورزي است .به عبارت ديگر آن دسته از دانشجويان دانشكده كشاورزي كه مجازند درخواست
خوابگاه بدهند و خوابگاه به آنان تعلق ميگيرد ،بايد ابتدا در اين دو خوابگاه اسكان داده شود و در
صورت نبود جا در اين دو خوابگاه در ساير خوابگاهها اسكان داده ميشوند .خواهران دانشکده
کشاورزی مقطع دکتری مانند سایر دانشجویان دکتری بر اساس امتياز در خوابگاههای داخل اسکان
داده شوند .خواهران دانشکده کشاورزی مقطع ارشد در خوابگاه شمس اسکان داده شوند .آن
دسته از دانشجويان دانشكده منابع طبيعي نور كه مجازند درخواست خوابگاه بدهند و خوابگاه نيز به
آنان تعلق ميگيرد ،در خوابگاه الغدير اين دانشكده كه در شهر نور مستقر است اسكان داده
ميشوند .اين عده از دانشجويان بايد فرم پرونده دانشجويي را تكميل كنند و بايد چنين پيامي
برايشان ارسال شود :براي تعيين اتاق خود بايد به دانشكده نور مراجعه نماييد .امتياز دهي به ساير
متقاضيان خوابگاههاي مجردي خواهران و برادران بر طبق موارد ذيل انجام شود:
دانشجويان دكتري در هر حال براي اسكان در الويت هستند .دانشجويان از ترمهای آتی بايد در هر
ترم درخواست خوابگاه بدهند .اما در اين ترم و ترم بهمن اين موضوع قرار نيست اجرايي شود .يعني
اگر دانشجويان پول هم نداند میتوانند از اتاق استفاده كنند .فرض كنيم قرار است دانشجويان
گروهي به ترم بعدي منتقل شوند؛ كساني که بايد از فهرست انتقاليهاي حذف شوند عبارتند از:
دانشجويان فارغالتحصيل ،دانشجوياني كه دفاع كردهاند ،دانشجوياني كه دو ترم مشروط شدهاند،
دانشجوياني كه در سنوات غيرمجاز هستند مفهوم ترم غيرمجاز براي هر مقطع در ادامه آمده است
 ،دانشجوياني كه محل سكونتشان به نوعي تغيير كرده كه ديگر نميتوانند در خوابگاه باشند،
دانشجوياني كه براي ترم جاري انتخاب واحد نكرده باشند ،دانشجوياني كه بنا بر اعالم آموزش
شاغل شدهاند ،دانشجوياني كه بنا بر اعالم آموزش بورس شدهاند ،اخراجيها ،انصرافيها و انهايي
كه به فرصت مطالعاتي رفتهاند) ترمهاي غير مجاز براي دانشجويان دكتري عبارتند از  87و كمتر.
ترمهاي غيرمجاز براي دانشجويان ارشد عبارتند از  89و كمتر .ترمهاي مجاز براي مهر ماه عبارت
است از  91 ،90 ،89 ،88دكتري و  90و  91ارشد .بحث مازاد منتفي است .مالك محل سكونت
اظهارات مكتوب دانشجو در فرم پرونده دانشجويي است نه آن چيزي كه سنجش اعالم ميكند.

1392.05.16

15261

جناب آقاي مهندس بهشتي مدير عامل محترم شركت گلستان'
،سالم عليكم
با احترام ،به اطالع ميرساند بر اساس ماده  5قرارداد شماره  8067.40مورخ  19.03.92و همچنين
بند ج از ساير تعهدات ماده  8همان قرارداد ،پرداخت مبلغ مذكور در نامه شماره  542.92مورخ
شركت ،منوط به اعالم گزارش "مستند پيشرفت فعاليتهاي مربوط به استقرار سامانه 17.5/92
دانشجويي گلستان در دانشگاه" از سوي شركت و تأييد آن از سوي دانشگاه است .در همين راستا
گزارش تير و مرداد طي نامه  13398.40در تاريخ  6.5/92از شركت درخواست شده ليكن تا كنون
گزارشي به دانشگاه تحويل نشده است .بديهي است تأخير در ارائه گزارش فوق تأخير در پرداخت را
.در پي خواهد داشت

1392.05.21

انجام شده

15262

فرم هاي كار دانشجويي از طریق ایميل معاونت ارسال شد.

1392.05.21

انجام شده

15263

مبناي نرخ اجاره بهاي خوابگاه هاي ملكي و استيجاري مجردي و متاهلي وزارت علوم جهت پياده
سازی در سيستم از طریق ایميل معاونت ارسال شد.

1392.05.21

انجام شده

15264

مبناي نرخ اجاره بهاي خوابگاه هاي ملكي و استيجاري مجردي و متاهلي وزارت بهداشت جهت پياده
سازی در سيستم از طریق ایميل معاونت ارسال شد.

1392.05.21

انجام شده

انجام شده

شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

15277

اصل نامه دكتر اصالحچي

1392.05.22

انجام شده

15282

فرم گواهي سكونت در خوابگاههاي دانشجويي به پيوست ارسال شد.

1392.05.22

انجام شده

15283

فرم رزرو شام

1392.05.22

انجام شده

15284

رسيد فيش هاي واريزي

1392.05.22

انجام شده

15285

فرم تعهدنامه سكونت در خوابگاه مجردي

1392.05.22

انجام شده

15288

فرم رضايتنامه ميهمانان

1392.05.22

انجام شده

15288

با سالم و احترام
لطفا در سيستم پردازشی در نظر بگيرید که دانشجو بتواند از طریق آن درخواست ميزبانی مهمان
بدهد.

1392.05.22

انجام شده

15300

سالم عليكم
با احترام ،پيرو بخشنامه  7380.1/130و با عنايت به اهميت سالمت دانشجويان شاغل به تحصيل در
مركز آموزش عالي و ضرورت بيمه دانشجويي موارد ذيل در خصوص برنامه ريزي براي آغاز سال
تحصيلي  92-93به استحضار مي رساند:
 -1با توجه به اهميت شناسايي دانشجويان فاقد بيمه پايه (خدمات درماني ،تامين اجتماعي و  )...و
همچنين دانشجويان متقاضي بيمه تكميلي دانش ،ضروري است ميز خدمت بيمه در فرآيند ثبت نام
كليه دانشجويان( اعم از جديدالورود و شاغل به تحصيل) قرار گيرد تا دانشجويان ضمن ارائه كپي
دفترچه بيمه خود نسبت به تكميل فرم تقاضاي بيمه پايه و تكميلي اقدام نمايند.
 -2ضروري است آمار دانشجويان فاقد بيمه پايه و همچنين متقاضيان بيمه دانش تا تاريخ  10.7/92به
صندوق رفاه ارسال گردد.
 -3ليست شركت هاي طرف تفاهم صندوق رفاه دانشجويان در سال تحصيلي جديد متعاقبا اعالم
خواهد شد بنابراين ضروري است كليه مراكز آموزش عالي تا اعالم اسامي شركتها از عقد قرارداد
جديد خودداري نمايند.
 -4تفكيك قرارداد بيمه حوادث و بيمه تكميلي امكانپزير نبوده و عقد قرارداد تنها با يك شركت صرفا در
قالب بيمه دانش قابل انجام است.
با آرزوي توفيق الهي

1392.05.24

انجام شده

15357

دو اتاق  0126و  0127در خوابگاه زعفرانيه طبقه اول اضافه تعريف شده و بايد حذف شوند ولی ما
امکان حذف آن را نداریم.

1392.05.28

انجام شده

15381

در قانون نوع اجاره استثناء دانشجويان در قسمت "محدوده دانشجويان" عالوه بر فيلدهاي موجود
فيلد مامور به تحصيل و دانشكده نيز اضافه شود چرا كه هزينهاي که مامور به تحصيل مي پردازد با
ساير دانشجويان متفاوت است همچنين پرداخت دانشجويان دانشكده علوم پزشكي با ساير
دانشكدهها متفاوت است و از قوانين صندوق رفاه وزرات بهداشت و اموزش عالي تبعيت ميكند و
مثلن پرداختهاي دانشجويان غير ايراني دانشكده علوم پزشكي با پرداختهاي دانشجويان غيرايراني
ساير دانشكدهها متفاوت است.

1392.05.29

انجام شده

15407

فايل اكسلي كه مربوط به ايرادات ديتاي ترم تابستان بود مالحظه و ايرادات تصحيح شد.

1392.05.30

انجام شده

15408

با تشكر از مستندات و گزارش ارسالي تير و مرداد به اطالع ميرساند كه انشاهللا هفته آينده
بخشي از مبلغ قرارداد در وجه شركت پرداخت خواهد شد.

1392.05.30

انجام شده

15418

با سالم و احترام
جهت تعریف در پردازش قانون سنوات مجاز استفاده از خوابگاه به اطالع میرساند که درصد اضافه
ترمهاي مازاد دانشجويان دانشكده علوم پزشكي و ساير دانشكدهها متفاوت است .علوم پزشكي به
ترتيب عبارت است از :ترم اضافه اول :یک و نيم برابر؛ ترم اضافه دوم برابر؛ ترم اضافه سوم :دو و نيم
برابر الی آخر و غير علوم پزشكي عبارت است از :ترم اضافه اول دو برابر؛ ترم اضافه دوم دوونيم برابر،
ترم اضافه سوم به بعد ده برابر.

1392.05.31

15419

15420

شرح درخواست

با سالم
در پردازش " :19280اطالعات خوابگاهي دانشجو" فيلد متقاضي خوابگاه متاهلين برای دانشجویان
متاهل به صورت پيش فرض "خير" است .بنابراين براي اسكان مجدد آنها در خوابگاه متاهلي دچار
مشكل ميشویم .لطفا این موضوع را بررسی نمایيد.
با سالم
در گزارش " :823ليست دانشجويان تحصيالت تكميلي همراه با وضعيت پايان نامه يا رساله" وقتي
فيلد وضعيت پاياننامه را دفاع شده انتخاب ميكنيم ،در خروجی دانشجويانی را هم که داراي درس
سمينار هستند ،داریم .این مساله دانشگاه را براي تخصيص خوابگاه دچار مشكل کرده.
با تشكر

در دست بررسی

1392.05.31

انجام شده

1392.05.31

انجام شده

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

15421

جناب اقاي مهندس بهشتي
با سالم و احترام
با توجه به تا کنون امكان تعريف كامل گروهها در پردازش قانون نوع و اجاره استثنا دانشجويان برای من
ایجاد نشده (به علت نبود فيلد دانشكده و مامور به تحصيل) بدین وسيله زير گروههاي دانشجويان را
جهت هر گونه اقدام الزم و تعریف آن در سيستم به اطالع ميرسانم
 -1دانشجويان غير دانشكده علوم پزشكي روزانه غيرشاغل ،غيربورسيه ،غيربومي ،غيرمأمور به
تحصيل:
اگر ساكن در اتاق دولتي شوند :اجارهبها را به صندوق رفاه وزارت علوم واريز ميكنند.
اگر ساكن در اتاق خصوصي شوند :اجارهبها را به حساب تمركز درآمدهاي دانشگاه واريز ميكنند.
(*) اين دسته از دانشجويان در صورتي كه در ابتدای ترم پرداخت داشته باشند از  20درصد تخفيف
برخوردار خواهند بود.
 -2دانشجويان غير دانشكده علوم پزشكي روزانه شاغل يا بورس يا مامور به تحصيل يا بومي
اگر ساكن در اتاق دولتي شوند :اجارهبها را به صندوق رفاه وزارت علوم واريز ميكنند.
اگر ساكن در اتاق خصوصي شوند :اجارهبها را به حساب تمركز درآمدهاي دانشگاه واريز ميكنند.
(*) اين دسته از دانشجويان نسبت به دسته اول  50درصد بيشتر اجاره ميدهند و هيچ تخفيفي
شامل حال آنان نميشود.
 -3دانشجویان غير دانشكده علوم پزشكي شبانه
اگر ساكن در اتاق دولتي شوند :اجارهبها را به صندوق رفاه وزارت علوم واريز ميكنند.
اگر ساكن در اتاق خصوصي شوند :اجارهبها را به حساب تمركز درآمدهاي دانشگاه واريز ميكنند.
(*) اين دسته از دانشجويان نسبت به دسته اول  50درصد بيشتر اجاره ميدهند و هيچ تخفيفي
شامل حال آنان نميشود.
 -4دانشجويان غيرايراني بورسيه (علوم پزشكي يا ساير دانشكدهها)
در هر نوع اتاق كه ساكن باشند اجاره بها پرداخت نميكنند.
 -5دانشجويان دانشكده علوم پزشكي چه ساكن در اتاق دولتي ساکن باشند چه ساكن در اتاق
خصوصي :اجارهبها را به صندوق رفاه وزارت بهداشت واريز ميكنند.
با ارزوي توفيق
لطيفی

1392.05.31

انجام شده

15422

دستور العمل اجاره بهاي خوابگاههاي دانشكده هاي غير علوم پزشكي

1392.05.31

انجام شده

15423

دستورالعمل اجاره بهاي خوابگاه دانشكده علوم پزشكي

1392.05.31

انجام شده

15424

با سالم
لطفا گزارش در سيستم ایجاد شود که در خروجی آن اطالعات فرم دفتر بايگاني طبق پيوست را
داشته باشيم.

1392.05.31

انجام شده

15429

اصالح ساختار گزارشات سيستم كار دانشجويي بر اساس پيوست

1392.06.02

انجام شده

1392.06.04

انجام شده

15484

چرا برای انتساب و تحويل اتاق به دانشجويان خوابگاههاي متاهلي هر بار بايد حالت خوابگاه را از
متاهلي به مجردي برادران تغيير دهيم تا سيستم اجازه انتساب و تحويل اتاق به دانشجو را بدهد؟
لطفا بررسی نمایيد

1392.06.04

انجام شده

15503

دانشجو چطور مي تواند از وضعيت تاييد اوليه مدارك خود در پذيرش غيرحضوري مطلع شود با كدام
گزارش؟

1392.06.05

انجام شده

15504

از انجا که اگر دانشجویان دکتری دانشگاه در دوره ارشد (ترم بهمن یا ترم تابستان) از خوابگاههای
دانشگاه ما استفاده کرده باشند باید در ترم  3921نيز در همان اتاق خود بمانند لطفا در يكي از
فرمهاي مراحل پذيرش از دانشجو سوال شود که ايا در سال گذشته از خوابگاه اين دانشگاه استفاده
كرده است یا خير؟ كدام خوابگاه؟ كدام اتاق؟

1392.06.05

انجام شده

15505

در پردازش "ارسال و تاييد مدارك پرونده دانشجو" براي انواع مدارك مربوط به مديريت دانشجويي نوع
پرونده ،اموزشي قيد شده است .ايا اين نبايد نوع پرونده دانشجويي باشد؟

1392.06.05

انجام شده

15506

لطفا فيلد بورسيه و مامور به تحصيل به پردازش "اطالعات خوابگاهي دانشجو" اضافه شود .چراکه در
هنگام پذيرش غيرحضوري با درخواست خوابگاه دانشجويان روزانه بورسيه يا مامور به تحصيل شاغل
يا بومي موافقت نميشود.

1392.06.05

انجام شده

15507

لطفا برای حجم فايلهایي كه دانشجو اپلود ميكند سقف بگذارید .بين  120تا .250

1392.06.05

انجام شده

15483

پرداخت  ٪50از مبلغ كل قرارداد به اضافه ماليات ارزش افزوده

وضعيت درخواست

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

15537

جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت نوپرداز اصفهان
سالم عليكم،
با احترام ،به منظور رفع مسائل و مشكالتي كه در رابطه با سيستم دانشجويي گلستان ممكن
است همزمان با آغاز فرايند ثبت نام غيرحضوري در دانشگاه ( 9شهريور ماه) بروز كند و همچنين به
منظور آموزش نحوه كار با پردازشهاي مرتبط به مراحل ثبت نام غيرحضوري و نحوه تاييد و ارسال
نسخه الكترونيكي مدارك دانشجو ،خواهشمند است دستور فرماييد كارشناس يا كارشناسان محترم
شركت ،ظرف هفته آينده در دانشگاه حضور داشته باشند.

1392.06.06

15540

جناب آقاي مهندس بهشتي
با سالم و احترام
يكشنبه ثبت نام شروع ميشود و هنوز فيلدهاي بورسيه و مامور به تحصيل به پردازش اطالعات
خوابگاهي دانشجو اضافه نشده است .هنوز ديتاي ترم تابستان به مهر منتقل نشده است تا بچهها
بتوانند تسويه حسابهاي تابستان را در مهر وارد كرده و جاهاي خالي را محاسبه كنند .قوانين نوع
دانشجو در سيستم تعریف نشده و لذا دانشجو نخواهد توانست در سيستم پرداخت الکترونيکی
داشته باشد .در ليست مدراك دانشجويي كارت ملي پشت و رو و شناسنامه هنوز نيامده است .در
ليست مدارك اموزش هم كه نيست .همچنين لطفا بفرمایيد که بر اساس كدام گزارش در سيستم،
دانشجويان جديد ورود را بر اساس كد ملي مي توانيم داشته باشيم تا بتوانيم وضعيت تسويه
حساب انها در سيستم صندوق رفاه را چك كنيم .چون اگر تسويه با صندوق نكرده باشند نبايد
خوابگاه به انان بدهيم .بعد از همه اینها واقعا با اين همه استرسي كه ما داريم خدا را خوش نميايد
اقاي مستاجران تلفن جواب ندهد.

1392.06.06

15547

با سالم واحترام
در مرحله ارسال فايل مدارك مربوط به خوابگاهها امكان ارسال يكسري از مدراك كه در زير مي اورم
موجود نيست و سيستم خطاي حجم فايل ميدهد:
گواهي مويد تسويه حساب ،ثبت اختراع ،نويسنده پايان نامه برتر دانشجويي ،تاليف كتاب ،ترجمه
كتاب ،چاپ مقاالت ،ارائه مقاله در همايشها ،رتبه اول در تيمهاي ملي ،رتبه اول تا سوم در تيمهاي
دانشگاهي ،خانواده شهيد ،فرزند شهيد ،رزمنده ازاده.

1392.06.07

15625

با سالم
لطفا در خروجي گزارش  138ليست شهرها (محلها) فيلد فاصله تا دانشگاه اضافه شود.
با تشكر

1392.06.14

15626

در گزارش  :930وضعيت تاييد اطالعات خوابگاهي دانشجو نمايش جدولي وجود ندارد و ما براي اينكه
بتوانيم شماره دانشجوياني را كه اطالعات خوابگاهي ایشان تاييد شده داشته باشيم ،نياز به
نمايش جدولي داريم.
همچنين الزم است تا بتوانيم تعداد افرادي را كه اطالعات خوابگاهيشان تاييد شده اما هنوز سند
تعهد محضري و يا سند تسويه با صندوق رفاه را ارسال نكردهاند مشخص نماييم.
همچنين الزم است تا گزارشي از شهرها و فاصلههايي كه برايشان در سيستم ثبت شده داشته
باشيم تا فاصلههاي اشتباه را اصالح نماييم و بسياري از فاصلههاي فعلي اشتباه است.

1392.06.14

15649

با سالم و احترام
اخرين شماره پرونده دانشجويي عبارت است از  10800و شماره پرونده دانشجويي دانشجويان
ورودي جديد از اين شماره به بعد خواهد بود .ضمنا خواهشمند است سيستم گزارشي همانند
 1800در اختيار ما قرار دهد كه عالوه بر اطالعات فعلي ،اطالعات خوابگاهي دانشجويان متقاضي
خوابگاه را نيز در بر داشته باشد ،جهت پرينت و قرار دادن ان در پرونده دانشجويي

1392.06.17

انجام شده

15706

باسالم
لطفا در گزارش  930نمايش جدولي اضافه نماييد بسيار بسيار بسيار بسيار ضروري است.

1392.06.19

انجام شده

15706

با سالم و احترام
هفته اينده دانشجويان با مدارك فيزيكي مربوط به مديريت امور دانشجويي به دانشگاه مراجعه
مينمايند و اين مدارك بايد در پرونده دانشجويي انان بایگانی شود اما هنوز سيستم به ما گزارشي
نميدهد كه همان "پرونده دانشجويي" باشد و شماره پرونده دانشجويي نيز در آن قيد شده باشد تا
كارشناسان ما ان را پرينت گرفته و پرونده فيزيكي دانشجويان را ايجاد نمايند .جناب مهندس بهشتي
در جلسه  17مرداد به دكتر اصالحچي قول دادند كه پس از اتمام ثبت نام اين گزارش اماده باشد.
ضمنا همانطور که قبال به اطالع رساندم شماره پروندهها براي وروديهاي جديد از  10800شروع
شود.

1392.06.19

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

با سالم و احترام
لطفا به گزارش  930فيلد بورسيه ،مامور به تحصيل ،دوره ،و نوع ورود به دانشگاه اضافه شود و
فيلدهاي تعداد دانشجوي خانواده ،شغل ولي ،درامد خانواده ،تعداد افراد خانواده ،و درامد دانشجو
حذف شود.

1392.06.19

در دست بررسی

15711

با سالم و احترام
لطفا گزارشي در سيستم لحاظ شود كه در خروجی آن اطالعات شخصي و وابستگان دانشجو ،نام
خوابگاه و شماره اتاق مقطع قبلي در اين دانشگاه را داشته باشيم.

1392.06.19

انجام شده

15763

با سالم و احترام
لطفا در خروجی گزارش " - 910استفاده كنندگان از خوابگاههاي دانشجويي" دانشجويان پذيرش
نشدهای که به دالیلی از خوابگاه استفاده نمودهاند را نيز داشته باشيم.

1392.06.21

انجام شده

15802

با سالم و احترام
لطفا در سيستم گزارشی در نظر گرفته شود که در خروجی ان فرم پيوست را داشته باشيم.

1392.06.24

انجام شده

15857

با سالم و احترام
نظر به ضرورت صدور كارت اسكان در خوابگاه براي هر دانشجو در هر ترم خواهشمند در زير سيستم
خوابگاه گزارشي تحت عنوان "كارت اسكان در خوابگاه" با توجه به ضميمه درخواست در نظر گرفته
شود.

1392.06.27

15858

با سالم و احترام
نظر به ضرورت اسكان دانشجويان دكتري دختر كشاورزي ورودي جديد در خوابگاههاي داخل دانشگاه
خواهشمند است ليستي از ايشان به ترتيب اولويت اسكان ارسال شود.

1392.06.27

15858

با سالم و احترام
نظر به ضرورت اسكان دانشجويان دكتري دختر كشاورزي ورودي جديد در خوابگاه هاي داخل دانشگاه
خواهشمند است ليستي از ايشان به ترتيب اولويت اسكان ارسال شود.
با تشكر و ارزوي توفيق

1392.06.27

15860

با سالم و احترام
نظر به ضرورت اسكان دانشجويان دكتري دختر كشاورزي ورودي جديد در خوابگاه هاي داخل دانشگاه
خواهشمند است ليستي از ايشان به ترتيب اولويت اسكان ارسال شود.
با تشكر و ارزوي توفيق

1392.06.27

15938

با سالم و احترام
لطفا دو پردازش  19420و " 19440پرداختهاي دانشجو بابت خوابگاه" و "تاييد نقدشدن پرداختهاي
خوابگاهي دانشجو" به يك پردازش تبديل شود .به عبارت ديگر در همان پردازش  19420امکان تاييد را
هم داشته باشيم و نيازي به ثبت مجدد اطالعات در پردازش  19440نباشد.

1392.07.01

15939

با سالم و احترام
ايا تبديل ديتاي مربوط به كار دانشجويي انجام شده است؟ شركت از چه تاريخي آمادگي اموزش
زيرسيستمهاي كاردانشجويي و وام دانشجويي و پردازشهاي مربوط به پرونده دانشجويي را خواهد
داشت؟

1392.07.01

انجام شده

15940

با سالم و احترام
لطفا در پردازش "ثبت شماره پرونده دانشجويي" در قسمت مشخصات نظام آموزشي ،نام و نام
خانوادگي دانشجو اضافه شود.

1392.07.01

انجام شده

15709

15942

15943

با سالم و احترام
پردازش "ثبت شماره پرونده دانشجويي" درست كار نميكند و مدام خطاي شماره دانشجويي
اشتباه است را ميدهد .همچنين با اسم يا نام يا كدملي دانشجويي كه اطالعاتش در سيستم
موجود است سرچ نمیكند.
با احترام
در گزارش " :1745شماره پرونده دانشجويي دانشجويان" ،شماره پرونده دانشجويي به پارامترهاي
خاص اضافه شود و امكان سرچ دانشجو بر اساس "شماره پرونده دانشجويي" و يا "شماره پرونده
راكد" لحاظ شود.
با تشكر

انجام شده

انجام شده

انجام شده

غير قابل انجام

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

در دست بررسی

شماره
درخواست
15944

15945

15946

15947

15948

15949

15951

16038

16144

16147

شرح درخواست
با احترام
لطفا به مجموعه گزارشات انتساب گزارشي اضافه شود كه تعدا تخت خالي در هر اتاق را نشان
دهد و تخت منسوب شده را تخت خالي حساب نكند.
با تشكر
با احترام
الزم است دانشجوياني كه اطالعات خوابگاهي آنان به داليلي مثل بورس يا شغل يا فاصله مورد تاييد
مديريت قرار نگرفته به ترتيب امتياز مشخص شوند تا بتوان به ترتيب اولويت تختهايي را كه خالي
ميشوند به انان اختصاص داد .گزارش  902امتياز اين عده را نشان نميدهد با آقای مستاجران نيز
چك نمودم.
با احترام
لطفا متقاضيان خوابگاه در دانشكده نور را به ترتيب امتياز مشخص نماييد .سيستم براي تعدادي از
متقاضيان خوابگاهي نور امتيازي در نظر نميگيرد حتي امتياز صفر و علت ان هم مشخص نيست با
آقای مستاجران هم چك شد.
با احترام
لطفا امتياز فاصله تا تهران براي متقاضيان خوابگاه در دانشكده منابع طبيعي نور لحاظ نشود.
با تشكر
با احترام
لطفا در پردازش اطالعات جامع خوابگاه دانشجو و همچنين گزارش  910امكان محدود كردن كاربر بر
اساس نام خوابگاه اضافه شود .در حال حاضر در پردازش تعريف محدوده دسترسي كاربران با انكه در
قسمت خوابگاه نام خوابگاه را انتخاب ميكنم اما گزارش  910محدود به ان خوابگاه نميشود و فقط بر
اساس جنيست ميتوان دسترسي را محدود كرد.
با احترام
لطفا در پردازش اطالعات جامع خوابگاه دانشجو در لينك مشاهده اطالعات دانشجو امكان محدود
كردن مشاهده مشخصات تحصيلي دانشجو براي كاربر ايجاد شود .در حال حاضر نميشود اين امكان
را از كاربر گرفت.
با تشكر
با سالم و احترام
جناب اقاي مهندس بهشتي به اطالع ميرسانم كه از شنبه  23شهريور تا كنون در حدود 400
درخواست وام ضروري 1000 ،درخواست وام تحصيلي 70 ،درخواست وديعه مسكن 250 ،درخواست
وام شهريه 500 ،درخواست وام تغذيه 1200 ،و اندي گواهي سكونت 1200 ،و اندي معرفي نامه
سكونت 700 ،رسيد فيش نقدي و  1000و اندي تعهدنامه محضري به دليل اماده نبودن گزارش مربوط
به پرونده دانشجويي دانشجويان جديدالورود در اتاقهاي كارشناسان انبار شده است .خاطر نشان
مينمايم كه شما در تاريخ  17مهر در حضور دكتر اصالحچي و سايرین ،در مورد اماده شدن گزارش
فوق قول هفته اول پس از تخصيص اتاق به دانشجويان را داده بوديد .اكنون از پايان كار تخصيص
اتاقها به دانشجويان ورودي جديد دو هفته ميگذرد و در حالي كه مدارك انبار شده و شكايت
كارشناسان تمام قسمتهاي مديريت دانشجويي هر لحظه بيشتر از قبل ميشود نه تنها گزارش
مذكور اماده نيست بلكه كارشناسان شركت حتي پاسخ تلفنهای مرا نيز نميدهند...
جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت نوپرداز اصفهان
سالم عليكم،
عطف به نامه شماره  726.92مورخ  28.6/92خاطر نشان مينمايد كه بر طبق ماده  5قرارداد شماره
 8067.40مورخ  ?35 ،19.3/92مرحله سوم پس از "اجراي كل سامانه و اصالح فرآيندها با توجه به نياز
دانشگاه" پرداخت خواهد شد و همانگونه كه مستحضريد مراحل مربوط به تبديل ديتا ،آموزش ،ارائه
مستندات و بوميسازي دو زير سيستم كار دانشجويي و وام دانشجويي هنوز واقع نشده و مرحله
بوميسازي زيرسيستم خوابگاه نيز در دست انجام است .به عالوه بر طبق پيوست شماره يك
قرارداد پايان مرحله سوم ،هفت ماه پس از تاريخ انعقاد قرارداد ميباشد.
دكتر اصالحچي
معاون دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس
با سالم و احترام
گزارشات  924و  940و  904مربوط به پرداختها و تسويه حساب خوابگاه هيچ گونه خروجي
نميدهند و اصال كار نميكنند .لطفا رسيدگي نماييد.
با تشكر
با سالم و احترام
در پردازش ( :)19420پرداختهاي دانشجو بابت خوابگاه اگر كد حساب و نام حساب اشتباه ثبت شده
باشد چگونه ميتوان انرا تصحيح كرد؟ در حالت اصالح كد حساب و نام حساب فعال نيست و از
طرفي امكان ايجاد يك ركورد جديد با كد و نام حساب صحيح نيز موجود نميباشد و سيستم خطاي
كد  6را ميدهد :فيش مورد نظر در ترم انتخابي براي دانشجو تكراري است.

تاريخ

وضعيت درخواست

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

در دست بررسی

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

انجام شده

1392.07.01

انجام شده

1392.07.08

انجام شده

1392.07.14

انجام شده

1392.07.14

انجام شده

شماره
درخواست
16150

شرح درخواست
با سالم و احترام
لطفا در گزارش  912امكان محدود كردن كاربر بر اساس اسم خوابگاه ايجاد شود.
با تشكر

تاريخ

1392.07.14

وضعيت درخواست

انجام شده

16159

با سالم و احترام
پردازش  16540شماره پرونده دانشجو و شماره پرونده راكد برخي از دانشجويان سالهاي قبل را
نميدهد مثال  806742012يا  866781009يا  856762014ظاهرا ديتا به طور كامل كانورت نشده
است .لطفا اين موضوع را بررسي نماييد .فايل اكسس مربوط به پرونده دانشجويي را از طريق ايميل
معاونت دانشجويي مجددا ارسال خواهم كرد dossier no .شماره پرونده دانشجويي و
 ownerstudystutusnoشماره پرونده راكد دانشجويان است.
با تشكر

1392.07.15

16168

با سالم و احترام
در پردازش  :19420پرداختهاي دانشجو بابت خوابگاه ،امكان ثبت فيشهاي تسويه حساب پس
تحويل خوابگاه نيست (مبالغي كه دانشجو پس از تحويل خوابگاه بايد به واحد تسويه حساب خوابگاه
بپردازد) و سيستم خطاي كد  5را ميدهد" :تاكنون به دانشجوي مورد نظر اتاقي در خوابگاه منسوب
نشده است ،امكان پرداخت وجود ندارد" .لطفا بررسی نمایيد .اين دسته از فيشها در كدام پردازش
بايد ثبت شوند؟ و گزارش مربوط به ان كدام است؟

1392.07.15

16301

جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت نوپرداز اصفهان
سالم عليكم،
با احترام و با توجه به اتمام مرحله تبديل ديتاي كار دانشجويي و پرونده دانشجويي خواهشمند است
مرحله آموزش و ارائه مستندات مربوط به وام دانشجويي ،پرونده دانشجويي و كار دانشجويي از
ابتداي آبان ماه و حداقل طي  4روز كاري در دستور كار كارشناسان محترم شركت قرار گيرد.
با ارزوي توفيق الهي
دكتر محمدرضا اصالحچي
معاون دانشجويي

1392.07.23

انجام شده

16612

جناب اقاي مهندس كنعاني با سالم و احترام
پيرو مذاكره تلفني  13.08.1392به پيوست يك نمونه كارت سكونت در خوابگاه جهت مالحظه و هر
گونه اقدام الزم ارسال مي شود.

1392.08.13

انجام شده

16993

17071

با سالم و احترام
لطفا در پردازش " 19930تقسيم بودجه و تعريف شرايط كار دانشجويي" در پنجره "تعريف بودجه"
عالوه بر بودجه اختصاصي هر واحد اداري ،تعريف تعداد سهميه ارشد و دكتري هر اداره نيز ممكن
شود و در جدول بودجه واحدهاي اداري سهميه هر واحد ديده شود.
با تشكر
با سالم و احترام
در پردازش " 1990ثبت درخواست كار توسط دانشجو" چرا با كليك بر روي عالمت سوال كنار نوع كار
درخواستي پنجره راهنماي حالت اداره باز مي شود؟

انجام شده

انجام شده

1392.09.09

انجام شده

1392.09.12

انجام شده

17073

با سالم و احترام
در پردازش " 19910ثبت درخواست كار توسط دانشجو" مقطع تحصيلي دانشجو نيز نشان داده شود
و همين طور محل اشتغال قابل ثبت باشد ،به دليل اينكه اين درخواست در واقع توسط كارشناسان
كار دانشجويي تكميل ميشود.
با تشكر

1392.09.12

17075

با سالم و احترام
چرا در پردازش " :19910ثبت درخواست كار توسط دانشجو" نميتوان شماره حساب بانك دانشجو در
سيستم دانشجويي را ثبت كرد و شماره حساب را بايد در پردازش ديگري ثبت كرد .ايا ادغام اين دو
پردازش ممكن نيست؟ آيا نميتوان عمليات ثبت بانك و شماره حساب را به پردازش  19910اضافه كرد؟

1392.09.12

17077

با سالم و احترام
در پردازش " :29400تاييد اوليه درخواست كار دانشجو" لطفا محل كار دانشجو نيز در جدول نمايش
داده شود و در ستون نوع كار درخواستي واقعا نوع كار نمايش داده شود و نه حالت اداره.
با تشكر

1392.09.12

انجام شده

انجام شده

انجام شده

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

17082

با سالم و احترام
لطفا گزارش " :1168قرارداد كار دانشجويي" به شرح ذيل اصالح شود :حق الزحمه مربوطه از قرار
ساعتي  7200بر اساس ماهيانه  80ساعت و 13000بر اساس ماهيانه  70ساعت .و همچنين تنظيم
پارامترها دست خودمان باشد.
با تشكر

1392.09.12

17085

با سالم و احترام
لطفا در قسمت گزارش هاي مربوط به كار دانشجويي گزارشي با فيلدهاي ذيل تحت عنوان "ليست
پرداخت كار دانشجويي در ماه فالن ،سال فالن" در نظر گرفته شود نمونه گزارش ضميمه شده است.
فيلدها :شماره دانشجويي ،نام و نام خانوادگي ،مقطع ،بابت ماههاي ،حق الزحمه ساعتي ،جمع
ساعت كاركرد در دورهع مبلغ قابل پرداخت ،شماره حساب بانكي ،محل اشتغال و در پايين هر صفحه
جمع مبالغ آن صفحه را داشته باشد.

1392.09.12

انجام شده

17086

با سالم و احترام
لطفا در تعريف دروههاي كار دانشجويي همپوشاني زماني كنترل نشود.
با تشكر

1392.09.12

غير قابل انجام

17087

با سالم و احترام
لطفا در قسمت گزارشهاي كار دانشجويي گزارشي براي بانك در نظر گرفته شود از نوع متنی كه
هر رکورد از ان عبارت است از  29کاراکتر كه ده تاي اول شماره حساب دانشجو در بانك تجارت13 ،
تاي دوم مبلغ واریزی به حساب دانشجو (هرچه رقم پرداختي بيشتر باشد از صفرهاي سمت چپ
كم ميشود) به لاير و شش تاي آخر تاريخ واریز به حساب باشد .فيلدهای شماره حساب ،مبلغ ،و
تاریخ بایستی دون  blankباشد به این معنا که اگر فيلد مربوطه کامل نشد قبل از ان با صفر تکميل
شود .مطابق فایل پيوست با تشکر

1392.09.12

انجام شده

17102

لطفا گزارش " :1808پرونده دانشجويي" براي دانشجويان ميهمان نيز خروجي بدهد به دليل اينكه به
دانشجويان ميهمان انواع وام تعلق ميگيرد.
با تشكر

1392.09.13

انجام شده

17103

با سالم و احترام
لطفا در خروجی گزارش  916در انتهاي هر ستون حاصل جمع ارقام آن ستون را داشته باشيم.
با تشكر

1392.09.13

انجام شده

17104

با احترام
لطفا بفرمایيد كدام گزارش وضعيت اشتغال دانشجو را نشان ميدهد؟ منظور كليه دانشجويان است
و نه دانشجويان خوابگاهي.

1392.09.13

انجام شده

17106

با سالم و احترام
لطفا در گزارش  912در قسمت پارامترهاي خاص فيلدي در نظر گرفته شود كه تعداد ساكنين بيشتر
از ظرفيت استاندارد يا ظرفيت تعريف شده اتاق را نيز نشان دهد تا بتوانيم از اتاقهايي كه ساكنين
مازاد دارند گزارش داشته باشيم.

1392.09.13

انجام شده

17111

آيا ميشود در پردازش " : 19480اخذ و ثبت رضايت جهت هم اتاقي شدن در خوابگاه"  ،عالوه بر
شماره دانشجو شماره مهمان را نيز داشته باشيم تا هر مهمان بتواند درخواست رضايت از ساكنين
اتاق را ثبت كرده و اعضاي اتاق نيز بتوانند رضايت خود را از مهمان شدن او اعالم نمايند؟

1392.09.13

غير قابل انجام

17113

17114

با احترام
در پردازش " :19670تاييد كار دانشجويي" ،پس از مشخص كردن واحد ،دوره و نوع كار دانشجو باز
هم نميتوان كار دانشجو را تاييد كرد و با زدن كليد" اعمال تغييرات" سيستم پيغام ميدهد كه دوره
نميتواند خالي باشد .لطفا بررسی نماييد.
با تشكر
با احترام
اگر دانشجويي را به صورت مازاد (عالوه بر ظرفيت استاندارد يا ظرفيت تعريف شده اتاق) در اتاقي
ثبت كنيم ايا ميتوان مازاد بودن او در اتاق را در پردازش " :19100انتساب اتاق ،كاال و خدمات به
دانشجو" ثبت كرد؟ مثال در فيلدي به نام روش اختصاص اتاق؟
با تشكر

وضعيت درخواست

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

شماره
درخواست
17115

17116

17117

17118

17119

17123

171125

17180

17215

17216

17242

شرح درخواست
با سالم و احترام
لطفا در پردازش " :16540ثبت شماره پرونده دانشجويي" در قسمتي كه شماره پرونده راكد دانشجو
را ثبت ميكنيم ،ثبت نوع پرونده راكد (انصرافي ،انتقالي ،اخراجي) نيز ممكن شود.
با تشكر
با احترام
لطفا در پردازش " :16540ثبت شماره پرونده دانشجويي" در قسمت مشخصات نظام "آموزشي
آخرين وضعيت دانشجو" نيز نشان داده شود.
با تشكر
با احترام
لطفا در پردازش " :16540ثبت شماره پرونده دانشجويي" امكان جستجو بر اساس شماره پرونده
دانشجويي و نيز شماره پرونده راكد نيز اضافه شود.
با تشكر
با احترام
لطفا در گزارش " :1745شماره پرونده دانشجويي دانشجويان" شماره پرونده راكد به پارامترهاي
خاص گزارش اضافه شود.
با تشكر
با احترام
لطفا در گزارش " :1745شماره پرونده دانشجويي دانشجويان" در خروجي گزارش وضعيت دانشجو
نشان داده شود.
با تشكر
با احترام
گزارش  1168براي تمام دانشجويان يك مدت را نشان ميدهد" :مدت اين قرارداد از تاريخ
 1392.01.01لغايت  " 1392.12.29در صورتي كه مدت قرارداد هر دانشجو با دانشجوي ديگر متفاوت
است .لطفا فيلتر مدت قرارداد به اين گزارش اضافه شود.
با تشكر
با احترام
خواهشمند است در اسرع وقت شماره حساب دانشجويان شاغل به كار دانشجويي را كانورت نموده
و در سيستم ثبت نماييد .ياداوري مينماييد كه ديتاي كار دانشجويي دانشگاه را تير ماه براي شركت
ارسال نمودهايم.
با تشكر
با سالم و احترام
لطفا اگر شماره حساب دانشجويي را در پردازش ( 23300ثبت شماره حساب بانك دانشجو در
سيستم دانشجويي) ثبت نكرده باشيم ،با زدن دكمه اعمال تغييرات در پردازش ( 19910ثبت
درخواست كار توسط دانشجو) سيستم پيغام خطا بدهد و كاربر را متوجه كند كه شماره حسابي
براي اين دانشجو ثبت نشده است.
با تشكر
با سالم واحترام
لطفا در گزارش " :955درخواستهاي كار دانشجويي توسط دانشجويان" واحد اداري را در پارامترهاي
خاص داشته باشيم و در خروجي گزارش نيز شرح كار دانشجو (كه در پردازش " :19950ارجاع كار به
دانشجو توسط واحدها" ثبت ميكنيم) را
با تشكر
در پردازش " :19670تاييد كار دانشجويي" لطفا در پنجره ايجاد ،اصالح و حذف يك جايي هم براي
توضيحات در نظر بگيريد كه كارشناس بتواند در مواقع خاص توضيحات مرتبط را ثبت نماييد .مثال در
مواقعي كه براي دانشجويي بيشتر از سقف ساعت ماهيانه گزارش رد ميشود كارشناس بتواند در
پنجره ايجاد توضيح دهد كه اين رقم مربوط به ماههاي فالن فالن و فالن است و فقط براي يك ماه
نيست .در ضمن اين توضيح در گزارشي كه به حسابداري ميدهيم قيد شود .به صورتي كه در گزارش
نمونه ذيل امده:
شماره دانشجويي/نام/نام خانوادگي/مقطع/بابت ماههاي/حقالزحمه ساعتي/جمع ساعت
كاركرد/مبلغ قابل پرداخت/شماره حساب بانكي/محل اشتغال
 /8830272006عيسي /حزباوي /دكتري /مرداد-شهريور/ 3810515472 /1820000 /140 /13000/
اداره تربيت بدني
 /8910072003مصطفي /سبحاني /ارشد /تير الي شهريور/4347517572 /1728000 /240 /7200/
اداره تغذيه
با تشكر
با سالم و احترام
پردازش  16540درست كار نميكند و وقتي ميخواهيم شماره پرونده دانشجويي را كه در زمان
پذيرش مراجعه نام نكرده حذف كرده و به دانشجوي ديگري بدهيم سيستم پيغام زير را ميدهد :كد
 12866-5دانشجويي با اين شماره پرونده يا پرونده راكد وجود دارد .لطفا بررسی نمایيد.

تاريخ

وضعيت درخواست

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.13

انجام شده

1392.09.17

انجام شده

1392.09.19

انجام شده

1392.09.19

انجام شده

1392.09.20

انجام شده

شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

17259

نمونه قرارداد كار دانشجويي به پيوست ارسال میشود.

1392.09.23

انجام شده

17166

دانشجويي از فروردين تا شهريور كار كرده اما گزارش كار او به داليلي در اخر شهريور به دست ما
ميرسد و ما بايد وقتي گزارش كار شهريور ساير دانشجويان را رد ميكنيم گزارش كار او را نيز رد
كنيم .چگونه بايد در پردازش تاييد كار دانشجويي دوره او را انتخاب نماييم؟ ايا بايد شش رديف براي او
ايجاد كنيم؟ و اگر شش رديف براي او ايجاد كنيم ايا در گزارشي كه از پرداختهاي شهريور به
دانشجويان ميگيريم گزارش از فروردين تا شهريور او را نيز خواهيم داشت؟

1392.09.23

انجام شده

15287

فرم درخواست ميهمان شدن

1392.09.23

در دست بررسی

15289

فرم معرفي نامه سكونت ميهمان در دانشگاه

1392.09.23

در دست بررسی

15290

هزينه ميهمانان در سال 92

1392.09.23

در دست بررسی

15286

شرح فرايند پذيرش ميهمان

1392.09.23

در دست بررسی

17280

با سالم و احترام
در مورد گزارش  17259به اطالع میرساند که هر گونه قراداد دانشگاه بايد در سربرگهاي رسمي
دانشگاه چاپ شود .نيازي به پست كردن سربرگ نيست چون قرار نيست كه انچه كه در سربرگ
وجود دارد در خروجي گزارش  1168نيز وجو داشته باشد .بلكه برعكس مثال اگر "ارم دانشگاه" يا
"بسمه تعالي" يا "شماره"" ،تاريخ"" ،پيوست" ،يا عبارت"دانشگاه تربيت مدرس" در سربرگ وجود
دارد ،در گزارش نبايد وجود داشته باشد .ديگر اينكه گزارش بر روي  a5پرينت گرفته ميشود و بايد با
راست صفحه  2.5سانت ،با چپ صفحه  1.5سانت و با باالي صفحه  5سانت فاصله داشته باشد .و
فونت هم  14نازنين باشد .من به همين جهت يك نمونه از قرارداد را برايتان ارسال نمودم.
با تشكر

1392.09.24

17282

با سالم و احترام
خواهشمند است درخواست  17242را در اولويت بررسي قرار گيرد .خطاي كد  5-12866در پردازش
 16450را بررسي نماييد .چرا نميتوان يك شماره پرونده خاص را از يك دانشجو (پذيرش نشده)
گرفته و به دانشجوي (پذيرش شدگان جديد) داد؟

1392.09.24

17294

با سالم و احترام
لطفا گزاراشات 945 ،943 ،949 ،951و ( 937گزارشات كار دانشجويي ترمي) را در گزارشات
كار دانشجويي دورهاي نيز داشته باشيم.
با تشكر

1392.09.25

17295

شرح درخواست

با سالم و احترام
شكست و مرتب سازي پارامترهاي عام گزارش  949مشكل دارد و همچنين وقتي واحد اداري را
 :1119مركز كامپيوتر اداره خوابگاهها انتخاب ميكنيم ،گزارش خروجي نميدهد .در صورتي كه اين
واحد به يك عده از دانشجويان كار ارجاع داده است .ظاهرا دسترسی به این اداره به مپ  2200داده
نشده است .لطفا بررسی نمایيد.
با سالم و احترام
در گزارش " : 943آمار كار دانشجويي به تفكيك واحدهاي اداري و مقاطع" وقتي براي فيلد حالت
مقاطع مقدار "":"1تفكيك مقاطع" را انتخاب ميكنيم ،سيستم اين پيغام را ميدهد" :درخواست
شما به دليل وجود اشكال در آن قابل انجام نيست ،لطفا مجددا وارد فرم شويد ".لطفا بررسي نماييد.

انجام شده

انجام شده

انجام شده

1392.09.25

انجام شده

1392.09.25

در دست بررسی

17297

با سالم و احترام
من به دو امكان  1938و  1948دسترسی ندارم .لطفا در اسرع وقت بررسي نماييد چرا كه اين دو
گزارش براي ثبت كاردانشجويي دوره اذر ماه طي همين هفته مورد نياز دانشگاه ميباشد.

1392.09.25

انجام شده

17299

با سالم و احترام
لطفا پردازش مربوط به ثبت شماره حساب بانك دانشجو عالوه بر منوي كار دانشجويي به منوي
آموزش/دانشجو/مشخصات دانشجو/مشخصات و اطالعات يا ساير اطالعات نيز اضافه شود تا
دانشگاه بتواند از تمام دانشجويان درخواست كند كه شماره حساب خود را در سيستم وارد نمايند و
ضمنا در آنها توقع كار دانشجويي و يا انواع وام دانشجوي هم ايجاد نشود.
با تشكر

1392.09.25

غير قابل انجام

17300

با سالم و احترام
لطفا گزارش  910دانشجويان غيرايراني خوابگاهي را نيز نشان بدهد به عبارت ديگر فيلد "نوع ورود به
دانشگاه" به پارامترهاي عام گزارش  910اضافه شود.

1392.09.25

انجام شده

17296

شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

شرح درخواست

17301

با سالم و احترام
لطفا در گزارش " :904ليست پرداختهاي دانشجويان بابت خوابگاه" در انتهاي گزارش جمع كل را
داشته باشيم.

1392.09.25

انجام شده

17313

با سالم و احترام
لطفا فيلد "نوع ورود به دانشگاه" به پارامترهاي عام گزارش  1745اضافه شود.

1392.09.26

انجام شده

17315

با سالم و احترام
لطفا پردازش " 19700اطالعات جامع خوابگاه" با توجه به اسم خوابگاه محدود شود.

1392.09.26

انجام شده

17316

با سالم و احترام
امكان تعريف برچسب براي كاالي غيرمصرفي در سيستم اضافه شود.

1392.09.26

در انتظار بررسی

17330

با سالم و احترام
به اطالع ميرساند كه واحد كار دانشجويي هر ماه اطالعاتي را كه گزارش  1938سيستم ميدهد
در قالب يك فايل داكيومنتي تحت عنوان  trans.datكه با نرم افزار  Notepadباز ميشود روي ديكست
ريخته و به بانك ميفرستد و بانك هم فقط همين فرم از ديتا را قبول ميكند .لطفا از گزارش  1938يك
خروجي با همين فرمت داشته باشيم .يك نمونه از فايل مذكور را از طريق ايميل معاونت همين امروز
براي شركت ارسال نمودم لطفا بررسي نماييد.

1392.09.27

17331

با سالم و احترام
وقتي از لينكي كه در پردازش  29900در نظر گرفتهايد وارد پردازش ":19950ارجاع كار به دانشجو
توسط واحدها" ميشويم ،در قسمت انتخاب محدوده واحد اداري فعال نيست و در نتيجه نميتوان
واحدي را كه به دانشجو كار ارجاع داده انتخاب كرد .اما وقتي مستقيما واحد پردازش 19950
ميشويم چنين مشكلي ديده نميشود .لطفا بررسي نماييد.

1392.09.27

17335

با سالم و احترام
لطفا در گزارش  1948جمع كل را در انتهاي گزارش داشته باشيم .همينطور در پايين هر صفحه از اين
گزارش جايي براي امضاي "مسئول كار دانشجويي"" ،رييس اداره خدمات دانشجويي" و "مدير كل
امور دانشجويي" در نظر بگيريد ،چرا كه اين گزارش در حكم سند است .و لطفا عنوان گزارش را به
عنوان زير تغيير دهيد :ليست پرداخت كار دانشجويي در "ماه فالن"" ،سال فالن"" ،سند شماره
فالن"  .درباره شماره سند لطفا جايي را براي ثبت شماره سند در پردازش " - 19670تاييد انجام كار
دانشجويي توسط واحدها" در نظر بگيريد تا در گزارش  1948شماره سند را نيز داشته باشيم.
با ارزوي توفيق و با تشكر

1392.09.27

17345

با سالم و احترام
لطفا وضعيت درخواستهاي ،17073 ،17085 ،17180 ،17116 ،17123 ،16993 ،17117 ،17111
 17216از حالت "در انتظار بررسي" به "انجام شده" تغيير يابد.
با تشكر

1392.09.27

انجام شده

17347

با سالم و احترام
لطفا در خروجي گزارش " 1948دوره" را نداشته باشيم بلكه دوره در عنوان گزارش ذكر شود.

1392.09.27

انجام شده

17348

با سالم و احترام
در گزارش " :1949ساعات كار دانشجويي ارجاع شده به دانشجويان به ازء هر واحد اداري در ترم
فالن" وقتي در قسمت پارامترهاي خاص واحد اداري را مركز كامپيوتر اداره خوابگاهها انتخاب
ميكنيم ،گزارش خروجي نميدهد! لطفا بررسي نماييد.

1392.08.27

انجام شده

17349

با سالم و احترام
كدام گزارش در سيستم شرح كار ارجاع شده به دانشجو از سوي واحدها را نشان ميدهد؟

1392.09.27

انجام شده

17395

با احترام
یك نمونه از سند مربوط به گزارش  1948به پيوست ارسال ميشود.

1392.10.01

انجام شده

17396

با سالم و احترام
لطفا گزارش  1745نمايش جدولي داشته باشد.

1392.10.01

انجام شده

17419

با سالم و احترام
لطفا در گزارش " :1948ساعات كار دانشجويي تاييد شده _ دورهاي" در پارامترهاي خاص "دوره كار
دانشجويي" را داشته باشيم.

1392.10.03

انجام شده

17420

با سالم و احترام
درخواست  17335از طرف دانشگاه لغو نشده است و همچنان به قوت خود باقی است لطفا بفرمایيد
چرا وضعيت درخواست "لغو از طرف كارفرما" ثبت شده است؟

1392.10.03

انجام شده

انجام شده

انجام شده

بخشیهای از
این درخواست
توسط کارفرما لغو
شده و
بخشهایی انجام
شد.

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

17422

جناب آقاي مهندس بهشتي
مدير عامل محترم شركت گلستان
با سالم و احترام فراوان
در پاسخ به نامه شماره  905.92مورخ  28/9/92به عرض ميرساند كه موارد بند سه هنوز كامال
اجرايي نشده است و انشاهلل پس از اتمام اين مرحله از كار ،پرداخت انجام خواهد شد.
جهت استحضار مواردي كه هنوز نهايي نشده به شرح ذيل اعالم ميشود:
 -1زير سيستم كار دانشجويي:
هنوز خروجي گزارش  1948قابل ارسال به حسابداري نيست و خروجي گزارش  1938نيز قابل ارسال
به بانك نيست .خروجي گزارش  1168نيز قابل چاپ بر روي سربرگهاي  A5دانشگاه نيست .لذا هنوز
اين سيستم اجرايي نشده است.
درخواستهاي  ،17419 ،17347 ،17335و  17420مربوط به گزارش  1948ميباشند و هنوز بررسي
نشده اند .درخواست  17335هم كه از طرف شركت لغو شده است.
درخواست  17330و مربوط به گزارش  1938ميباشد و هنوز بررسي نشده است.
درخواست  17259مربوط به گزارش  1168ميباشد و هنوز بررسي نشده است.
 -2زير سيستم وام دانشجويي
هنوز آييننامههاي كلي و وزارتخانهاي مربوط به وام دانشجويي در سيستم تعريف نشده است.
لطيفي

1392.10.03

17531

با سالم و احترام
باز هم مشكل با پردازش 16540
براي دانشجوياني كه جديد پذيرش شدهاند بايد دوبار شماره پرونده دانشجويي ثبت كنيم تا در
سيستم ثبت شود؟! يكبار شماره پرونده را ثبت كرده و اعمال تغييرات ميزنيم ،سيستم پيغام
ميدهد :عمليات با موفقيت انجام شد .اما وقتي سرچ ميكنيم ،دانشجو را مياورد در حالي كه
هيچ شماره پروندهاي براي او ثبت نشده  .اما وقتي دوباره شماره پرونده دانشجويي را ثبت ميكنيم
در سيستم مينشيند .لطفا بررسي نماييد.

1392.10.11

انجام شده

17594

با سالم و احترام
لطفا فيلد حالت خوابگاه به پارامترهاي خاص گزارش  910اضافه شود.

1392.10.15

انجام شده

1392.10.15

انجام شده

1392.10.15

انجام شده

1392.10.21

انجام شده

1392.10.21

انجام شده

1392.10.21

انجام شده

1392.10.21

انجام شده

1392.10.21

انجام شده

17595

17596

17668

17669

17670

17689

17691

با سالم و احترام
در گزارش  1168در قسمت پارامترهاي خاص :فيلد امضا كننده :لطفا معاون دانشجويي "دكتر
محمدرضا اصالحچي" را در فهرست افراد صاحب امضا داشته باشيم.
با سالم و احترام
در گزارش  1948لطفا جمع كل را در انتهاي كار داشته باشيم.
ضمنا هنوز در خروجي اين گزارش امضا كنندگان را نداريم.
با سالم و احترام
در پردازش  19260چرا تعداد دانشجويان محدوده هر قانون سي يا چهل هزار است؟ ايا نبايد در فيلد
"تعداد دانشجويان محدوده" دانشجويان فعال قيد شود؟
با سالم و احترام
پيرو درخواست  17259و 17280
لطفا عنايت داشته باشيد كه:
هر گونه قراداد دانشگاه بايد در سربرگهاي رسمي دانشگاه چاپ شود لذا نيازي نيست كه انچه در
سربرگ وجود دارد در خروجي گزارش  1168نيز وجود داشته باشد بلكه برعكس مثال اگر "ارم
دانشگاه" يا "بسمه تعالي" يا "شماره"" ،تاريخ"" ،پيوست" ،يا عبارت"دانشگاه تربيت مدرس" در
سربرگ وجود دارد ،در گزارش نبايد وجود داشته باشد .ديگر اينكه اين گزارش بر روي كاغذ  A5پرينت
گرفته ميشود و بايد با راست صفحه  2.5سانت ،با چپ صفحه  1.5سانت و با باالي صفحه  5سانت
فاصله داشته باشد .و فونت هم  14نازنين باشد .من به همين جهت يك نمونه از قرارداد را در
درخواست  17259برايتان ارسال نمودم.
با سالم و احترام
پيرو گزارش  15709لطفا در پارامترهاي عام گزراش " 930نوع ورود به دانشگاه"" ،نوع ورود به اموزش
عالي" و "وضعيت بورس" دانشجو را نيز داشته باشيم .ضمنا در خروجي اين گزارش وضعيت "بومي"
بودن و "مامور به تحصيل" بودن دانشجو مشخص شود.
با سالم و احترام
با توجه به اينكه از هفته آينده پذيرش دانشجويان ترم جديد آغاز ميشود ،لطفا سيستم به
دانشجوياني كه از تاريخ  21مرداد به بعد پذيرش ميشوند به طور خودكار شماره پرونده دانشجويي
اختصاص دهد .از شماره  13522به بعد.
پيرو درخواست  15300لطفا فيلد" :متقاضي بيمه تكميلي دانش (بيمه حوادث و بيمه تكميلي)" به
پردازش  12650اضافه شود؛ در همان قسمتي كه از دانشجو درباره بيمه تحت پوشش و نام بيمه
سوال ميشود .و لطفا خروجي پاسخ دانشجو به اين سوال را در گزارش  1808داشته باشيم.

وضعيت درخواست

انجام شده

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

17679

با سالم و احترام
در پردازش " :19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه" ،وقتي دانشجويي را جستجو كرده و دليل
پرداخت را "بابت اجاره خوابگاه" انتخاب ميكنيم ،در قسمت مبلغ پرداختي مبلغي نشان داده
نميشود و اين در حالي است كه قوانين نوع و اجاره اسثتنا دانشجو در ترم  3921به درستي تعريف
شده است .با توجه به اينكه از ابتداي بهمن ماه دانشجويان بايد مبلغ اجاره بهاي خود را به صورت
الكترونيكي پرداخت نمايند ،ممنون ميشوم اگر بررسي اين درخواست را در الويت قرار دهيد.
مثال براي دانشجوي  9110021005در ترم  3921كد اتاق  7و كد دانشجو  10تعريف شده و در پردازش
 19180نيز در رديف  64براي اتاق نوع  7و دانشجوي نوع " ،10اجاره ماهيانه ديون "331000 :و "اجاره
ماهيانه به صورت نقد "264000 :تعريف شده است .با اين حال در  19050هيچ مبلغي براي اين
دانشجو نشان داده نميشود.

1392.10.21

انجام شده

17692

با سالم و احترام
لطفا در سيستم گزارشي در نظر گرفته شود كه در خروجي ان بيمه تحت پوشش دانشجويان را بر
طبق خود اظهاري ايشان در پردازش  12650به صورت جدولي داشته باشيم.

1392.10.21

در دست بررسی

17725

با سالم و احترام
لطفا پردازش  - 19670تاييد انجام كار دانشجويي توسط واحدها را بررسي نماييد .تاييد انجام كار
توسط واحدها در دوره دي ماه ممكن نيست.
با تشكر

1392.10.23

انجام شده

17767

با سالم و احترام
لطفا بفرماييد مبلغ "هزينه رفاهي" را در كدام پردازش سيستم بايد تعريف كنيم؟
با تشكر

1392.10.24

انجام شده

17768

با سالم و احترام
لطفا در پردازش " :19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه" در قسمت دليل پرداخت ،دانشجو
فقط "پرداخت اجارهبهای خوابگاه" و "پرداخت هزينه رفاهي" را ببيند.

1392.10.24

انجام شده

17777

با سالم و احترام
لطفا گزارش  910و پردازش  19260را بررسي نماييد .گزارش  910براي دانشجويان كد 8 ،6 ،5 ،4 ،3
و  9در ترم  3921خروجي نميدهد در صورتي كه در پردازش  19260قانون نوع دانشجو براي
دانشجويان محدوده اعمال شده است.

1392.10.25

انجام شده

17778

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17531به اطالع ميرساند كه مشكل مذكور در درخواست كه مربوط به پردازش
 16540بود برطرف شده است.

1392.10.25

انجام شده

17781

با سالم و احترام
لطفا پردازش  19050را بررسي نماييد .با انتخاب "پيش پرداخت استفاده از خوابگاه" رقمي كه در
قسمت مبلغ پرداختي نشان داده ميشود با نوع دانشجو و نوع اتاق مورد استفاده او همخواني
ندارد .و در مواردي اگر دانشجو هزينه رفاهي را در ابتداي ترم پرداخت كرده باشد ،سيستم مبلغ
"هزينه رفاهي" را از "پيش پرداخت استفاده از خوابگاه" كسر ميكند.
لطفا به چند نمونه زير توجه نماييد.
 9260911001نوع اتاق  11نوع دانشجو 10
مبلغي كه بايد با انتخاب"پيش پرداخت استفاده از خوابگاه" نشان داده شود1.040.000 :
رقمي كه نشان داده ميشود 640.000 :است
 9260621106نوع اتاق  11نوع دانشجو 7
مبلغي كه بايد دانشجو ببيند1.957.500 :
رقمي كه نشان داده ميشود 1.557.500 :است
 9260631102نوع اتاق  16نوع دانشجو .7
مبلغي كه بايد دانشجو ببيند1.395.000 :
رقمي كه نشان داده مي شود 0 :است
و از اين دست موارد بسيار است .به اضافه اينكه سيستم كد دانشجوي  8 ،6 ،5 ،4 ،3و  9را اصال به
حساب نمياورد و همه دانشجویان را از نوع  10و يا  7نشان ميهد.

1392.10.25

17796

با سالم و احترام
لطفا در سيستم گزارشي را در نظر بگيريد كه وضعيت بيمه دانشجويان را به صورت جدولي نمايش
دهد .همچنين در خروجي اين گزارش مشخص شود كه ايا دانشجو متقاضي بيمه تكميلي دانش
هست يا خير؟ (گزارشي از پردازش  12650و پردازش )14130
با تشكر

1392.10.25

وضعيت درخواست

انجام شده

انجام شده

شماره
درخواست
17846

17848

17851

17890
17913

شرح درخواست
با سالم و احترام
لطفا كليه دانشجويان مستقر در خوابگاهها در تاريخ  16.11.92از ترم قبل ( )3921به ترم جاري
( )3922منتقل شوند .لطفا براي اينكار در سيستم پردازشي در نظر گرفته شود.
با سالم و احترام
با توجه به اينكه ميهمانهاي كمتر از يك ماه دانشجويان در سيستم ثبت نميشوند و در نتيجه
شماره ميهمان ندارند خواهشمند است ،در پردازش  - 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه -
در قسمت دليل پرداخت" ،پرداخت بابت ميهمان كمتر از يك ماه" دانشجو را نيز داشته باشيم.
با سالم و احترام
در حال حاضر در پردازش  - 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه  -وقتي دليل پرداخت را
"پيش پرداخت استفاده از خوابگاه" انتخاب ميكنيم ،مبلغي كه نشان داده ميشود غير قابل تغيير
است .خواهشمند است اين وضعيت از حالت غيرفعال به فعال تغيير يابد تا در مواقعي كه الزم است
و به دانشجو اعالم ميشود ،دانشجو بتواند رقمي را كه با انتخاب اين مورد مشاهده ميكند تغيير
دهد.
با سالم و احترام
با توجه به اينكه در پردازش " :19260قانون نوع و اجاره استثنا دانشجويان" ،قانونهاي تعريف شده
همپوشاني دارند و لذا بايد از عام به خاص اجرا شوند؛ لطفا بفرماييد كه براي يك دانشجو جديد
چگونه بايد قانون نوع دانشجو را اعمال كنيم؟

تاريخ

وضعيت درخواست

1392.11.01

انجام شده

1392.11.01

انجام شده

1392.11.01

انجام شده

1392.11.02

انجام شده
انجام شده

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17689قرار بود كه سيستم به دانشجوياني كه از تاريخ  21دي به بعد پذيرش
ميشوند به طور خودكار شماره پرونده دانشجويي اختصاص دهد و از شماره  13522هم شروع كند.
ليكن سيستم از شماره  100000شروع كرده و اين موضوع در بايگاني مشكل آفرين شده است چرا
كه كارشناسان بايگاني به تعداد دانشجويان جديد پرونده دستي ايجاد كرده و از شماره  13522هم
شروع كردهاند .خواهشمند است در اسرع وقت رسيدگي نماييد.

1392.11.05

17914

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17913و  17689به اطالع ميرساند كه سيستم عالوه بر شمارههايي كه از 100000
به بعد به دانشجويان جديد داده ،يكسري شماره هم از  99994به بعد به دانشجويان جديدا پذيرش
شده اختصاص داده است لطفا اين مورد را هم بررسي نماييد.

1392.11.05

انجام شده

17925

لطفا درخواست  17851را در اولويت بررسي قرار دهيد.

1392.11.05

انجام شده

17967

با سالم و احترام
در حال حاضر در پردازش  - 19670تاييد انجام كار دانشجويي توسط واحدها
براي هر دانشجو به تعداد دورههاي تاييد شده ركورد ديده ميشود .به عنوان مثال اگر براي يك
دانشجو  10دوره تاييد كار انجام شود اسم او در ده رديف نمايش داده ميشود .اگر تعداد كل
دانشجويان شاغل را در نظر بگيريد تعداد اين ركوردها بسيار زياد شده و در نتيجه پيدا كردن دانشجو و
تاييد كار او در يك دوره جديد براي كارشناسان بسيار مشكل ميشود .ايا نميشود در محدوده جستجو
دوره را انتخاب كرد و در نتيجه براي هر دانشجو فقط يك ركورد نمايش داده شود؟

1392.11.07

در دست بررسی

17973

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17914فايلي كه ارسال نموديد اصالح و ارسال ميگردد.

1392.11.07

انجام شده

17976

به اطالع ميرساند كه وروديهاي  3901و  3902مقطع ارشد و  3881و  3882مقطع دكتري در ترم
 3922وارد ترم يك يا دو اضافه سكونت خود ميشوند و لذا بايد بابت اجاره بها مبالغ متفاوتي را
پرداخت نمايند و امکان تعریف اين مبالغ در سيستم پيشبيني نشده است .آيا ممكن است اين دسته
از دانشجويان به هنگام ورود به پردازش " :19050پرداختهاي الكترونيكي دانشجو بابت خوابگاه" با
پيغامي با اين مضمون مواجه شوند ":شما در ترم اول يا دوم اضافه سكونت خود ميباشيد براي
پرداخت اجاره بها به اداره خوابگاهها مراجعه نماييد".

1392.11.07

17983

با سالم و احترام
وروديهاي  3901و  3902مقطع ارشد و  3881و  3882مقطع دكتري در ترم  3922وارد ترم يك يا دو
اضافه سكونت خود ميشوند و لذا بايد بابت اجاره بها مبالغ متفاوتي را به شرح ذیل پرداخت نمايند:
اجاره بهای دانشجوياني كه از كد قانون  10تبعيت ميكنند بايد در ترم اضافه يك  2.5برابر و در ترم
اضافي دو  3.125برابر مبلغ فعلي نشان داده شود.
پيش پرداخت دانشجوياني كه از كد قانون  ،6 ،5 ،4 ،3و  7تبعيت ميكنند بايد در ترم اضافه يك  2برابر
و در ترم اضافي دو  2.5برابر مبلغ فعلي نشان داده شود.
لطفا بفرماييد كه ما اين مبالغ جديد را چطور و در كدام پردازش بايد تعريف كنيم؟ درخواست 17976
نيز در همين راستا داده شده است.

1392.11.08

هنوز مشکل
سنوات در
سيستم حل
نشده است و لذا
این درخواست
هنوز اجرایی
نشده
هنوز مشکل
سنوات در
سيستم حل
نشده است و لذا
این درخواست
هنوز اجرایی
نشده

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

18008

با سالم و احترام
اگر در پردازش " : 19260قانون نوع و اجاره استثنا دانشجويان" براي دانشجويي مبلغ اجاره استثناء
تعريف كنيم آيا نبايد در پردازش " : 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه" وقتي دليل پرداخت را
براي دانشجو "پرداخت بابت اجاره خوابگاه" انتخاب ميكنيم ،مبلغ اجاره استثناء نمايش داده شود؟
مثال براي  8951041019در مبلغ اجاره استثناء  100000را تعريف كردهايم اما در پردازش  19050ميلغ
اجاره خوابگاه صفر نمايش داده ميشود .لطفا بررسي نماييد.

1392.11.08

18013

با سالم و احترام
خروجي دو گزارش  910و  1350در شرايط يكسان و با فيلدهاي مساوي يكسان نيست .لطفا بررسي
نماييد .مثال
در ترم  3921وروديهاي  3902مقطع ارشد ساكن در خوابگاههاي خصوصي ،در گزارش  910هفت نفر
و در گزارش  1350چهار نفر است!
در ترم  3921وروديهاي  3901مقطع ارشد ساكن در خوابگاههاي خصوصي ،در گزارش  372 ،910نفر
و در گزارش  122 ،1350دو نفر است!
لطفا بررسي نماييد.

1392.11.08

18017

با سالم و احترام
ايا ممكن است در پردازش  1645نام كاربر ثبت كننده شماره پرونده دانشجويي و تاريخ ثبت نيز
نمايش داده شود؟ همچنين بفرماييد با كدام گزارش ميتوانيم نام كاربر ثبت كننده شماره پرونده
دانشجويي را داشته باشيم؟ الزم است كه كاربر ثبت كننده اين پنج شماره و تاريخ ثبت مشخص
شود:
100007 ،99996 ،99995 ،99993 ،99992

1392.11.08

18018

با سالم و احترام
ايا ممكن است نام كاربر ثبتكننده شماره پروندههاي ذيل و تاريخ ثبت آنها را داشته باشيم؟ (در
پردازش  16540ثبت شدهاند)،100149 ،100133 ،100007 ،99996 ،99995 ،99993 ،99992 :
100156 ،100155 ،100154 ،100153 ،100152 ،100151، 100150؟

1392.11.08

18019

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17689قرار بود كه سيستم به دانشجوياني كه از تاريخ  25دي به بعد پذيرش مي
شوند به طور خودكار شماره پرونده دانشجويي اختصاص دهد .اما اين سه دانشجو پذيرش شده و
شماره پرونده نيز ندارند .لطفا بررسي نماييد:
اما 9263051902 9220871010 9210451901

1392.11.08

18020

با سالم و احترام
پيرو درخواست  17596در حال حاضر امضا كنندگان را فقط در پايان سه صفحه آخر داريم در صورتي كه
الزم است در تمام صفحات داشته باشيم و در ضمن جمع كل بايد فقط در صفحه آخر نمايش داده
شود اما در حال حاضر در سه صفحه آخر نمايش داده ميشود.
همچنين لطفا در انتهاي گزارش (صفحه آخر) جمع كل دانشجويان را نيز داشته باشيم.

1392.11.08

18029

با سالم و احترم
گزارش  - 1745شماره پرونده دانشجويي دانشجويان درست كار نميكند .لطفا بررسي نماييد
مثال وقتي محدوده  100156تا  100170را انتخاب ميكنيم در خروجي  10017را هم نشان ميدهد
يا وقتي دانشجوياني را كه شماره پرونده دارند سرچ ميكنيم دانشجوياني را هم كه شماره پرونده
ندارند نشان ميدهد.

1392.11.09

18036

با سالم و احترام
لطفا در پردازش  - 19500تنظيم پارامترهاي خوابگاه امكاني اضافه شود تحت عنوان "پيش فرض
ميزان اجاره بها در پرداخت الكترونيكي" و اين امكان آپشنهايي زير را داشته باشد:
اجاره بهاي كامل ترم
اجاره بها تا روز تخليه
بدين ترتيب وقتي ما در اين پردازش ،آپشن "اجاره بهاي كامل ترم" را انتخاب كنيم ،دانشجو در
پردازش ": 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه" وقتي "پرداخت بابت اجاره بها" را انتخاب
نمايد ،اجاره بهاي كل ترم را خواهد ديد و نه اجاره روز شمار را و در نتيجه الزم به تعريف پيش پرداخت
نيست.
البته يك مسئله همچنان باقي است و ان  20درصد تخفيفي است كه سيستم بايد به دانشجويان
كد ( 10روازنه غير بومي ،غيربورس ،غيرمامور به تحصيل ،غير شاغل) كه در ترمهاي مجاز سكونت
هستند بدهد.

1392.11.09

وضعيت درخواست

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده

انجام شده
قسمت دوم از این
درخواست
همچنان حل
نشده باقی مانده
است

شماره
درخواست

شرح درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

18054

با سالم و احترام
در پردازش " - 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه" ،مبلغ اجاره بهايي كه به دانشجويان
خوابگاهي ترم اضافه يك يا دو نشان داده ميشود از قانون سنوات مجاز استفاده از خوابگاه كه در
پردازش  - 19240قانون سنوات مجاز استفاده از خوابگاه  ،تعريف كرده ايم تبعيت نميكند ،لطفا
بررسي نماييد.

1392.11.12

18059

با سالم و احترام
در صورت امكان به پردازش  - 19180قوانين "اجارهبهاي اتاقهاي خوابگاهها" فيلدي اضافه شود تحت
عنوان اجاره ماهيانه با تخفيف  20درصد كه در آن بتوان مبلغ اجاره با تخفيف  20درصد را مشخص كرد

1392.11.12

این درخواست
انجام نشده

18076

لطفا در خروجي گزارش " 910آخرين وضعيت دانشجو" را نيز داشته باشد.

1392.11.13

انجام شده

18114

با سالم و احترام
پيرو گزارش 18059
دانشجويان كد  10اجاره بها را با تخفيف  20درصد مشاهده نمايند،
دانشجويان ترم اضافه يك اجاره بها را  2برابر
و دانشجويان ترم اضافه  2اجاره بها را  2.5برابر مشاهد نمايند.

1392.11.14

18150

با سالم و احترام  /در پردازش " - 19180قوانين اجاره بهاي اتاق هاي خوابگاه"  /در ترم  3921وقتي
لينك "انتساب مجدد قوانين اجاره" را ميزنيم ،سيستم خطاي كد  5ميدهد (كد  :5در بعضي از موارد
كه قانون نوع دانشجو و يا قانون نوع اتاق وجود نداشته است ،عمليات به روز رساني قوانين انجام
نشد 3 . ).اتاق را غير قابل اصالح نشان ميدهد .لطفا بررسي نماييد كه اين سه اتاق كدام هستند
و مشكلشان چيست؟

1392.11.15

18238

با سالم و احترام
در پردازش  "- 19100انتساب اتاق ،كاال و خدمات به دانشجو" حذف رديف ميهمانان ممكن نيست و
در پاسخ به درخواست حذف رديف ميهمان سيستم اين پيغام را ميدهد :كد : 77اطالعات مهمان
مورد نظر در اين ترم وجود ندارد .لطفا بررسي نماييد.
با تشكر
با سالم و احترام
در حال حاضر مبلغ اجاره استثنايي كه در پردازش  19260تعريف ميشود ،در پردازش  19050به صورت
روز شمار (اجاره بها تا روز تخليه) نشان داده ميشود .لطفا دانشجو در پردازش  19050دقيقا رقمي را
مشاهده كند كه به عنوان اجاره استثنا در پردازش  19260و براي كل ترم تعريف شده است .يعني
اجاره بهاي استثناي كامل ترم را مشاهده كند.
با تشکر

به دليل مشکل
سنوات سيستم
همچنان حل
نشده باقی مانده
است

این درخواست
انجام نشده

این درخواست
انجام نشده

1392.11.20

انجام شده

1392.11.20

انجام شده

18244

اگر بخواهيم فيش دانشجويي را كه اجاره بهاي ترم  3921خود را در ترم  3922پرداخت كرده ،در
پردازش  19420ثبت كنيم ،در پنجره "ايجاد پرداخت دانشجو" شماره ترم را چه بايد انتخاب كنيم؟
 3921يا 3922؟

1392.11.20

انجام شده

18246

با سالم و احترام
در پردازش " - 19440تاييد نقد شدن پرداختهاي خوابگاهي دانشجو" ،لطفا مبلغي پرداختي كه در
جدول نشان داده ميشود ،سه رقم سه رقم با مميز جدا شود .يعني بين هر سه تا عدد يه كاما،
براي خواناتر شدن
با تشكر

1392.11.20

18263

با سالم و احترام
براي تعريف اجاره استثنا دانشجويان ،كارشناسان بخش مالي اداره خوابگاهها بايد به پردازش:
" 19260قانون نوع و اجاره استثنا دانشجويان" دسترسي داشته باشند .اما در همين پردازش قوانين
انواع دانشجو نيز تعريف ميشود و كارشناسان مالي نبايد بتوانند قوانين انواع دانشجو را تعريف و يا
اعمال نمايند .با اين توضيحات ،ايا امكان اينكه دسترسي به بخشي از اين پردازش (كه عبارت باشد
از تعريف اجاره استثنا دانشجويان) به كارشناسان مالي داده شود وجود دارد؟

1392.11.21

18273

با سالم و احترام
در هر بار ورود به پردازش " :19260قانون نوع و اجاره استثنا دانشجويان" ،فقط امكان تعريف اجاره
استثنا براي يك دانشجو وجود دارد و براي تعريف مورد اجاره استثناي بعدي بايد فرم را بست و دوباره
وارد آن شد و دكمه "شروع مجدد" عمال كاربردي ندارد .همچنين در قسمت "عمليات" اين پردازش ،با
زدن عالمت سوال كنار امكان "مشاهده از شماره دانشجو" ،سيستم اين پيغام را ميدهد:
درخواست شما به دليل وجود اشكال در آن قابل انجام نيست .لطفا مجددا وارد فرم شويد .اين فرم
كال مشكل دارد و درست كار نميكند .مدام بايد آنرا باز و بسته كرد .يا مثال وقتي اين دانشجو را
" "9011042006سرچ ميكنيم دانشجوی دیگری را مياورد "9011051001" :لطفا بررسي نماييد .با
تشكر

1392.11.21

18242

انجام شده

انجام شده

انجام شده

شماره
درخواست

18320

18322

18329

18371

شرح درخواست
با سالم و احترام
كاربر شماره ( 20238فرانك حصاري) با شناسه كاربري و رمز خود در پردازش  - 19440پرداختهاي
دانشجو را تاييد ميكند .اما گزارش  ،904كاربر تاييد كننده پرداخت ،را ( 20244معصومه ميري) نشان
ميدهد.
به عنوان مثال شماره فيش  399467از دانشجوي  9260621011را كاربر  20244در تاريخ 19.11.92
ثبت و كاربر  20238در تاريخ  92 /26.11تاييد كرده است اما در خروجي گزارش  904هم ثبت كننده و
هم تاييد كننده كاربر  20244است .لطفا اين موضوع را بررسي نماييد.
با سالم و احترام
لطفا در سيستم گزارشي را در نظر بگيريد تحت عنوان "ليست واريز هزينه رفاهي دانشجويان ساكن
در خوابگاه"
پارامترهاي خاص :شماره ترم و نوع پرداخت
پارامترهاي عام :شماره دانشجو ،دانشكده ،گروه ،رشته ،مقطع ،دوره ،شماره ترم ورود
خروجي گزارش :شماره دانشجو ،نام و نام خانوادگي ،رشته ،مقطع ،ترم ورود ،ترم استفاده از
خوابگاه ،مبلغ واريزي ،نوع پرداخت
با سالم واحترام
پردازش  19050براي دانشجويان ساكن در ترم دوم اضافه مبلغ اجاره بها را  60درصد بيشتر از رقمي
نشان ميدهد كه براي دانشجويان مجاز روزانه تعريف شده است (دانشجويان كد  )10و اين صحيح
نيست .رقم صحيحي كه بايد به اين دسته از دانشجويان نشان داده شود بايد اين باشد:
(اجاره بها تعريف شده در سيستم براي كد  20 + 10درصد) ضربدر 2.5
به عالوه اين وضعيت بايد براي تمام دانشجويان ترم دوم اضافه يكسان باشد .اما مثال 9010021001
در ترم دوم اضافه است اما  60درصد بيشتر را نميبيند بلكه همان چيزي را ميبيند كه اگر در ترمهاي
مجاز بود ،مشاهده ميكرد (اجاره بها تعريف شده در سيستم براي كد  )10لطفا بررسي نماييد.
در حال حاضر ما در ستون "ماهيانه نقدي" پردازش  ،19180اجاره بهاي كل ترم (فرض كنيم  )Xرا
تعريف كردهايم .دانشجو هم در پردازش  19050دقيقا همين  Xرا ميبيند .اما اين مساله باعث شده،
دانشجو در پنجره "وضعيت بدهيها و پرداختها"ي پردازش " ،19050مانده بدهي نقدي" خود را در
ترم جاري پنج برابر و در ترم  3921چهار و نيم برابر  Xببيند! براي حل مشكل در محيط آزمايشي بجاي
 ،Xيك پنجم آن را در ستون "ماهيانه نقدي" تعريف كردم .در نتيجه مشكل پنجره "وضعيت بدهيها و
پرداختها"ي دانشجو در پردازش  19050حل شد .اما يك مشكل ديگر ايجاد شد :مبلغي كه دانشجو
در پردازش  19050به عنوان اجارهبهاي خوابگاه خود مشاهده ميكند يك پنجم  Xاست در صورتي كه
در پردازش " - 19500تنظيم پارامترهاي خوابگاه" ،روش محاسبه اجاره بها ،كل ترم انتخاب شده
است .لطفا اين موضوع را بررسي نماييد.
با سالم و احترام
در پنجره "وضعيت بدهيها و پرداختها"ي پردازش  ،19050براي دانشجوياني كه در ترم اضافه
هستند سنوات متفاوت نشان داده ميشود .به عنوان مثال تمام دانشجويان ذيل در ترم اضافه دوم
خود هستند اما سيستم سنوات متفاوتي براي ايشان نشان ميدهد .پيش از انكه در پردازش
" - 19240قانون سنوات مجاز استفاده از خوابگاه" ،درصد اضافي ترمهاي مازاد را صفر انتخاب كنم،
سيستم درصد تعريف شده در اين پردازش را براي يك عده از دانشجويان ترم اضافه اعمال كرده و
براي يك عده هم اعمال نميكرد .به يك عده هشدار ترم اضافه ميداد به يك عده نميداد ،شايد
مشكل از همين سنوات اضافي متفاوت باشد.
 9010021001سنوات اضافي 1
 9010021006سنوات اضافي 3
 9010021012سنوات اضافي 2
 9010121001سنوات اضافي 5
 8811202014سنوات اضافي 3
 8810192002سنوات اضافي 0
 8811112003سنوات اضافي 1

تاريخ

وضعيت درخواست

1392.11.26

انجام شده

1392.11.26

انجام شده

1392.11.27

به دليل مشکل
سنوات سيستم
همچنان حل
نشده باقی مانده
است

1392.11.29

انجام شده

1392.11.29

انجام شده

18373

با سالم و احترام ،لطفا در گزارش " - 953ليست كليه پرداختهاي دانشجويان بابت خوابگاه" در
پارامترهاي عام امكان انتخاب چند "نوع پرداخت" را با هم داشته باشيم .ضمنا "نام خوابگاه" را هم در
پارمترهاي عام و در خروجي گزارش داشته باشيم .با ارزوي توفيق

1392.11.29

جديد

18376

با سالم و احترام ،لطفا در خروجي گزارش " - 928تخفيفهاي ترمي و اجاره استثناء يا اضافي
متقاضيان خوابگاه" ،اجاره استثناي كل ترم را داشته باشيم (در حال حاضر در خروجي گزارش اجاره
استثناي ماهيانه را داريم) همچنين لطفا توضيحات درج شده در پردازش " - 19260قانون نوع و اجاره
استثنا دانشجويان" را نيز در خروجي گزارش  928داشته باشيم .در ضمن در حال حاضر دانشجوياني
را كه رقم اجاره استثناي ايشان صفر تعريف شده در خروجي اين گزارش نداريم .با ارزوي توفيق

1392.11.29

18372

انجام شده

شماره
درخواست

تاريخ

وضعيت درخواست

18385

با سالم و احترام ،لطفا در سيستم گزارشي در نظر گرفته شود كه در خروجي آن ليست
دانشجوياني خوابگاهي كه اجاره بها و يا هزينه رفاهي خود را در ترم مورد نظر پرداخت نكردهاند،
به تفكيك نام خوابگاه و حالت آن داشته باشيم .با ارزوي توفيق

1392.11.29

انجام شده

18429

در حال حاضر در پردازش  - 19050پرداختهاي الكترونيكي بابت خوابگاه  -وقتي دليل پرداخت را "پيش
پرداخت استفاده از خوابگاه" انتخاب ميكنيم ،مبلغي كه نشان داده ميشود قابل تغيير است .با توجه
به اينكه دانشجويان ساكن در خوابگاههاي ملكي به اشتباه در سيستم گلستان اقدام به پرداخت
اجاره بها از طريق پردازش  19050ميكنند خواهشمند است اين وضعيت از حالت فعال به غيرفعال
تغيير يابد تا دانشجو نتواند رقمي را كه مشاهده مينمايد ،تغيير دهد .با تشكر

1392.11.30

18434

با سالم و احترام ،در حال حاضر مبلغ بدهكاري كه در خروجي گزارش  952داريم پنج برابر اجاره بهاي
كل ترم دانشجو است .بدين ترتيب دانشجو حتي اگر كل اجاره بهاي ترم خود را پرداخت كرده باشد
باز هم بدهكار است .و لذا اين گزارش عمال كاربردي ندارد و ما نميتوانيم ليست دانشجوياني را كه
اجاره خود را پرداخت نكردهاند داشته باشيم .لطفا بررسي نماييد .با تشكر

1392.11.30

18436

با سالم و احترام لطفا اگر ممكن است دليل پرداخت تمام رقمهاي " "40000و " "60000توماني در
سيستم به "پرداخت هزينه رفاهي" تبديل شود و دليل پرداخت مابقي رقمهاي ثبت در سيستم به
"پرداخت بابت اجاره خوابگاه" تبديل شود .كارشناسان به دليل عدم اشنايي كامل با سيستم خوابگاه
در ترم  3921داليل پرداخت بسياري از فيشهاي دانشجويي را اشتباه ثبت كردهاند و اين مسئله در
هنگام تسويه حساب دانشجو قطعا مشكل افرين خواهد بود و در حال حاضر نيز وضعيت بدهيها و
پرداختهاي دانشجويان با مشكل مواجه شده است .ممنون ميشوم اگر عنايت ويژه به اين مسأله
داشته باشيد .با ارزوي توفيق

1392.11.30

18518

18589

18655

18745

شرح درخواست

با سالم و احترام
لطفا در خروجي گزارش  ،932در قسمت تنطيمات ،امكان مرتبسازي فعال شود .همچنين اين
گزارش نمايش جدولي داشته باشد.
با ارزوي توفيق
با سالم و احترام
لطفا فيلد" مليت" را به پارامترهاي عام گزارش  910و فيلد وضعيت تاهل را به پارمترهاي عام گزارش
 216اضافه نماييد.
با تشكر
با سالم و احترام
لطفا فيلد "نوع ورود به دانشگاه" و "نوع ورود به آموزش عالی" به پارامترهاي عام گزارش  910اضافه
نماييد.
با تشكر
با سالم و احترام
با توجه به اينکه در پارهاي از موارد کارشناسان مالی اداره خوابگاه در هنگام ثبت فيشها کد حساب را
به اشتباه  2ثبت کردهاند و اين کد مربوط به درآمدهاي آموزشي دانشگاه است ،خواهشمند است در
صورت امکان تمام کد حسابهاي  2به کد حساب  3تغيير يابند.

انجام شده

انجام شده

انجام شده

1392.12.06

انجام شده

1392.12.11

انجام شده

1392.12.13

انجام شده

1392.12.18

جدید

18778

با سالم و احترام
در حال حاضر هيچ گزارشی در سيستم آمار دانشجویانی را نمیدهد که به دالیلی مثل دفاع ،اخراج
یا انصراف خوابگاه خود را به طور قطعی تخليه کردهاند .اداره خوابگاهها برای تکميل گزارشات
ساليانهای که به دانشگاه ،وزارت علوم و سایر نهادها میدهد به چنين گزارشی نياز مبرم دارد.
ظاهرا باید یک وضعيت دیگر تحت عنوان "تخليه قطعی" به وضعيتهای انتساب اتاق اضافه شود تا
سيستم یک فرقی بين دانشجویی که خوابگاه را در انتهای ترم تخليه کرده و در ترم جدید هنوز
ساکن خوابگاه است با دانشجویی که دیگر از خوابگاه استفاده نمیکند ،قائل شود .در حال حاضر اگر
ما فرضا در گزارش  910وضعيت انتساب را تخليه شده بگيریم و شماره ترم  3921باشد ،در خروجی
تقریبا تمام ساکنين خوابگاهی را خواهيم داشت .از طرفی اگر وضعيت انتساب را تسویه شده بگيریم
نيز آمار مد نظر دانشگاه را نخواهيم داشت چراکه ممکن است دانشجویی خوابگاه خود را برای
هميشه تخليه کرده باشد اما سالها برای تسویه حساب مراجعه نکند.

1392.12.19

18779

با سالم و احترام
لطفا در آخر خروجي گزارش  924جمع کل مبالغ واريزي را داشته باشيم .همچنين امکان نمايش
جدولي گزارش فعال شود.
با ارزوي توفيق

1392.12.19

انجام شده

جدید

