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  التحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی فارغروال  

  ...................... تاریخ:

  ..................... شماره:

  ...................پیوست: 

  

  مدیر   بهنامه  و صفحه اول مقاالت مستخرج از پایانامضا شده توسط اساتید راهنما، مشاور و داور  نامه  از پایان  دفاع  ارزیابیفرم    ارسال  -1

  ي اولراهنما استاد توسط  مکاتبات اتوماسیون طریق از گروه

   خانوادگی، شماره دانشجویی، مقطع، رشته،  نام و نام  نامه،پایانفرم ارزیابی دفاع از  "شامل  اتوماسیون مکاتبات  در  عنوان نامه

 . باشد "گرایش

  گروه  مدیر  توسط دانشکده آموزشی معاون بهآن  جاعار و  هانامهپایان  دهیبررسی نمره طبق قوانین نمره -2

  آموزشی دانشکده  معاون توسط هانامهپایانبارگذاري در سامانه  جهت دانشکده  پژوهش  کارشناس به  بررسی و ارجاع نامه -3

توسط کارشناس پژوهش    هانامهدر سامانه پایانآن  بارگذاري  و  مربوطه  نامه با حکم دفاع  مقایسه اطالعات فرم ارزیابی دفاع از پایان  -4

  دانشکده

  توسط کارشناس آموزش دانشکده  نامه بارگذاري شدهآوا بر اساس فرم ارزیابی دفاع از پایانثبت نمره در سیستم هم -5

  دانشجو  ها توسطنامهپایان سامانه در شده اصالح نامهپایان بارگذاري واساتید داور ی اصالحنظرات   انجام -6

  و مشاور راهنما دیتااس توسطها نامهپایان سامانه در اصالحات تاییدبررسی و  -7

  داور  دیتااس توسطها نامهپایان سامانه در اصالحات تاییدبررسی و  -8

  ها نامهپایان سامانه در تایید معاون پژوهشی دانشکدهبررسی و  -9

  توسط دانشجو  ها نامهداك در سامانه پایانثبت کد رهگیري تائیدیه ایران -10

  دانشکده پژوهش توسط کارشناس ها نامهپایان سامانه درداك تایید کد رهگیري تائیدیه ایرانبررسی و  -11

  توسط دانشجو  آواالتحصیلی از سیستم همدرخواست فارغ -12

 حساب دانشگاه نیست.نامه است و روز اتمام کارهاي اداري تسویه التحصیلی روز دفاع از پایانتاریخ فارغ  

در اتوماسیون مکاتبات    مدیر گروه  بهدانشجو  تحصیلی  و کارنامه  واحد    تطبیقنویس نامه  پیش  ارسال،  بررسی درخواست دانشجو  -13

  روز کاري)  3(حداکثر توسط کارشناس آموزش دانشکده 

توسط مدیر گروه  آن به معاون آموزشی دانشکده  جاع  تطبیق واحد و ارنویس نامه  تکمیل پیشتحصیلی دانشجو،  بررسی کارنامه    -14

  روز کاري)  3(حداکثر 

  روز کاري) 1(حداکثر توسط معاون آموزشی دانشکده آموزش کل نامه به  امضا و ارسال بررسی، -15

  آموزش کلکارشناس التحصیل (غیرفعال) توسط بررسی و تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو از در حال تحصیل (فعال) به فارغ -16

 آواي خود را چک کند.دانشجو باید هر روز سیستم هم 

حساب تسویه،  ال)التحصیل (غیرفعدانشجو به فارغتحصیلی  دانشکده بعد از تغییر وضعیت    آموزش  به   دانشجو  حضوري  مراجعه  -17

  توسط دانشجو  دانشکدهآموزش کارشناس  ازحساب امضا شده فرم تسویهداخل دانشکده و دریافت 

  مراجعه حضوري دانشجو به آموزش کل براي تسویه حساب نهایی -18

 


