
 فارغ التحصیلی  ادعایدرخواست  ثبت  مراحل راهنمای

 

بخش سامانه مدیریت آموزشی)سما( و انتخاب گزینهه رروواسهت    /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای  -1

 ارعای فارغ التحصیلی

 
 

 ررج نام کاربری و رمز عبور  -2

چنانچه تههاکنون نتههبت بههه اوهه  .  شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استنام کاربری و رمز عبور   ✓

 مراجعه نمایید.  "کاربر جدید هتتید"ثبت نام مربوط به   ءشناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینه
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بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشجو وجههور راشههته باشههدر کههاربر وههب از ورور بهها یکههی از شههماره   کهرر حالتی ✓

های ریگر نیز رسترسی راشته باشد. برای این منظور کافیتت رانشههجو رانشجویی  ها می تواند به اطالعات شمارهرانشجویی

 ر رهد.تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغیی

 

 

 

 

 

 

 نمایند:دانشجویان قبل از ثبت درخواست باید به موارد زیر توجه 

این فرایند یک فرایند آنالین بوره و رر صورت احراز شرایط و با ثبت رروواستر بصورت سیتتمی ارعای فارغ التحصیلی بههرای  ❖

 رانشجو ررج وواهد شد.

بایتههت ر رر صورت ثبت رروواست امکان بازگشت وجور نداشته و برای رفع ارعای فههارغ التحصههیلیر مههیهمانند سایر فرایندها ❖

 رروواست آموزشی رانشجو بهمراه تایید معاون محترم آموزشی رانشکده ارسال گررر.

هههای موع نیمتههالفرزند هیئت علمی که مج-این فرایند برای رانشجویان رانشگاه صنعتی امیرکبیر و رانشجویان میهمان ترمی ❖

 نیمتال باشد قابل اجراست. 11سنوات تحصیل آنها کمتر از  

بایتت »فعال« یا »مشمول اوراج )مشروطی(« بوره و ارعای فارغ التحصیلی رر هههیی یههک از وضعیت تحصیلی رانشجویان می  ❖

 های تحصیلیِ قبلی ایشان ررج نشده باشد.نیمتال

 واحد باشد. 24بایتت حداکثر  ار واحدهای باقیمانده رانشجو برای ثبت رروواست میمطابق قوانین ارعای فارغ التحصیلیر تعد ❖

را او  نموره و این رروس رارای نمههره   های قبل رروس وروژه و کارآموزیاستثناً چنانچه رانشجو رر تابتتان گ شته یا نیمتال ❖

نرسیده باشندر رر این حالت واحدهای باقیمانده رانشجو با فرض واس شدن کارآموزی و وههروژه محاسههبه وواهههد شههد. )مثههال  

 (واحد باقیماره راشته و وروژه را رر نیمتال قبل او  کرره باشدر مجاز به ارعای فارغ التحصیلی وواهد بور. 27رانشجویی که  

نههام رر امکههان ثبههتآموزشی؛  لایبعلت بتته شدن ف  نمایندرگررر که رانشجویانی که ارعای فارغ التحصیلی میمجدرا تاکید می ❖

 وواهند بور.رر تابتتان آتی   ینام کارآموزمجاز به ثبتهای زوج رر نیمتال  را نخواهد راشت و فقط  یبعد  هایمتالنی



 سههایراوطارههها مطههابق  یهههء و کل بههورهت سقف واحههد یفقط مجاز به عدم رعانمایندر  یرانشجویانی که ارعای فارغ التحصیلی م ❖

 وواهد گررید.کنترل  برای ایشان    یانرانشجو

 .نیتتندالتحصیلی مجاز به ح ف اضطراری    فارغ  یمدعّ  انانشجویر ❖

 

 ادعای فارغ التحصیلیگزینه انتخاب  -3

   .را انتخاب نمایند  »ارعای فارغ التحصیلی«توانند آیتم  با مراجعه به میزکار می رر صورت احراز شرایطویان  جرانش

 

 انتخاب نیمسال موردنظر برای درج ادعای فارغ التحصیلی  -4

ررصورتیکه  نمره نرسیده کارآموزی یا وروژه رر کارنامه شما وجور  نمایید.)ابتدا می باید نیمتال مورر نظر را انتخاب 

-رر صورتیکه از ررج ارعا اطمینان راریدر میسپب  بصورت وورکار آن را مشخص وواهد نمور.(سیتتم راشته باشدر 

 توانید رکمه تایید و ثبت رروواست ارعا را انتخاب نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

آموزشی شما  و در بخش    ، ادعای فارغ التحصیلی در پورتالبالفاصله پس از تایید و ثبت درخواست -5

 .اطالعات ترمی درج خواهد شد

 

 مدیریت امور آموزشی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


