
  
  فرآیند فارغ التحصیلی 

   
    .اولین مرحله حصول اطمینان از گذراندن کلیه واحدھای عملی و نظری از طرف دانشجو می باشد      -١
   

ــال دانشــــجو     -٢ ــه نمــــرات فاینــ ــه     (کلیــ ــارآموزی، پــــروژه و پایــــان نامــ ــتاد، کــ ــته، معرفــــی بــــه اســ ــای گذشــ ــر، ترمھــ ــرم آخــ   ) تــ

  . می بایستی قبًال در کامپیوتر مرکزی دانشگاه ثبت شده باشد
   

دانشجویانی که دروسی را در ترمھای گذشته گرفته اند و نمرات آنھا بصورت ناتمام ارسـال شـده اسـت مـی بایسـت جھـت تکمیـل           -٣

  . نمرات مذکور از طریق استاد مربوطه پیگیرھای الزم را بعمل آورند
   

دروسی را بصورت معرفی به استاد اخذ نمـوده انـد مـی بایسـت پـس از اخـذ نمـره قبـولی از درس مـذکور و کسـب           که  دانشجویانی   -۴

  . اطمینان از ورود آن نمره به کامپیوتر مرکزی دانشگاه نسبت به اخذ برگه تسویه حساب مراجعه نمایند
   

بایست یا دروسی را در دوره کاردانی خود گذرانده است وی میدر صورتیکه دانشجو مھمان، جابجایی، تغییر رشته و انتقالی بوده و    -۵

  . از طریق مراجعه قبلی به آموزش دانشکده از ارسال نمرات دروس گذرانده شده به آموزش دانشکده اطمینان حاصل نماید
   

ھا، نسخه داخلی به آموزش از آموزش دانشکده توسط دانشجو و پس از تکمیل آن) داخلی و خارجی ( اخذ برگ ھای تسویه حساب    -۶

  . دانشکده و نسخه خارجی به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل گردد تا در نوبت انجام کار فارغ التحصیلی قرار گیرد
   

انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان توسط آموزش دانشکده و سپس ارسال آن به اداره کل آموزش دانشگاه جھت انجام مراحـل     -٧

  . پذیردت میبعدی صور
   

  نکات ضروری

    

در صـورتیکه دانشـجو پـروژه    . ( تاریخ آخرین امتحان در برگ تسویه حساب داخلی به عنوان تاریخ فارغ التحصیلی وی قلمداد می گردد   -١

مشـارالیه  ) پایـان نامـه  (یا کارآموزی داشته باشد تاریخ دریافت نمرات آنھا و در صورتی که پایان نامـه داشـته باشـد تـاریخ دفـاع از تـز       

  . التحصیلی وی محسوب می شود بعنوان تاریخ فارغ
   

اصل ( مدارکی را به مسئولین ثبت نام اداره کل آموزش تحویل نداده باشد ) ورود به دانشگاه( چنانچه دانشجو در زمان ثبت نام اولیه    -٢

تاییدیـه آن، تصـویر   گواھینامه پایـان تحصـیالت پـیش دانشـگاھی یـا تاییدیـه آنھـا، اصـل گواھینامـه پایـان تحصـیالت دوره متوسـطه بـا              

  . بایست قبل از انجام تسویه حساب مدارک مذکور را به آن اداره محترم ارائه نمایندوی می.... ) شناسنامه، عکس و غیره 
   

فـارغ التحصـیلی دانشـجو بـه اداره کـل آمـوزش دانشـگاه،         مراحل الزم به ذکر است که پس از انجام مراحل تسویه حساب و ارسال    -٣

  . نشکده از ارائه ھر گونه گواھی به ایشان معذور می باشدآموزش دا
 


