مراحل انجام امور فارغ التحصيلي
لطفا با دقت مطالعه و به ترتيب شماره به قسمتهاي مربوطه مراجعه نمائيد .

قبل از شروع مراحل براي دريافت مدارك الزم به بايگاني مراجعه شود .
مرحله

رديف

1

پس از ثبت آخرين نمره  ،دانشجو بايد به كارشناس آموزش

مراجعه نمايد و تاريخ فارغ التحصيلي (

مطابق آخرين ترم يا آخرين معرفي به استاد يا تاريخ دفاع يا تاريخ كارآموزي و پروژه ويا فاينال) در سيستم ثبت شده
و در جريان فارغ التحصيلي قرار گرفته و چك ليست و كارنامه ها را دريافت نمايد .
((بررسي مقدماتي پرونده  :ترم و سال ورود و مشخص بودن تمامي نيمسالهاي تحصيلي ونمرات و )) ...
2

مراجعه به اداره ثبت نام :

بررسي اطالعات شناسنامه اي و فردي -اطالعات آزمون – مدرك پايه – -عكس و

 -....تسويه حساب سيستمي

3

مراجعه به مدير گروه آموزشي  -اخذ امضاء چك ليست

4

مراجعه به امتحانات  -اخذ امضاء چك ليست و كارنامه ها و بررسي ترم ها و نمرات و ...

5

مراجعه به صندوق رفاه  -اخذ امضاء چك ليست و تسويه حساب سيستمي

6
7

مراجعه به حسابداري ( شهريه و خوابگاه )

اخذ امضاء چك ليست و تسويه حساب سيستمي

مراجعه به بانك ملي شعبه دانشگاه ( خريد  2عدد تمبر و واريز فيش هزينه ارزشيابي )
-1هزينه ارزشيابي مقطع كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد  50هزار تومان  -2هزينه ارزشيابي مقطع دكتري  150هزار تومان

به شماره حساب  0104460446004به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي
8

مراجعه به مدير كل آموزش  -اخذ امضاء چك ليست و بررسي تكميلي

9

مراجعه به اداره دانش آموختگان اخذ فرم شماره يك

10

مراجعه به بايگاني آموزش( -پس از تسويه حساب سيستمي و تحويل چك ليست و مدارك )
دقت نمائيد در صورتي كه تسويه حساب سيستمي شما انجام نشده باشد پرونده به دانش آموختگان ارسال نخواهد شد .

( تسويه حساب آزمايشگاه – كتابخانه  ،اموردانشجويي  ،امور مشمولين و  ...فراموش نشود )
 -11مراجعه به سيستم مكانيزه دانشجويان –

منوي آموزش -

پايان تحصيالت :

 -1اطالع از وضعيت پرونده فارغ التحصيلي و صدور گواهينامه موقت و دانشنامه
 -2اطالع از وضعيت تسويه حساب سيستمي
 -3دريافت ريزنمرات
دانشجويان مشمول ( داراي معافيت تحصيلي )
يك روز پس از تحويل پرونده به بايگاني آموزش ،به اداره دانش آموختگان مراجعه نمايند
دانش آموخته پس از مراجعه به سيستم مكانيزه  ،منوي پايان تحصيالت در صورت مشاهده عبارت
-1پرونده به علت داشتن اشكال به آموزش عودت شد  :به بايگاني آموزش مراجعه يا تماس بگيرند
-2گواهينامه موقت آماده تحويل مي باشد  :با در دست داشتن كارت ملي
) ( آقايان اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهي اشتغال به تحصيل يا برگ سبز آماده به خدمت يا گواهي اشتغال به سربازي )(
شخصا يا با معرفي وكيل قانوني ( وكالتنامه محضري ) به اداره دانش آموختگان مراجعه و گواهينامه موقت خود را دريافت نمايند .مدارك به
اشخاص ثالث داده نمي شود .
 -3دانشنامه از سازمان مركزي رسيده و آماده تحويل مي باشد  :با در دست داشتن اصل گواهينامه موقت مراجعه نمائيد

