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یفرآیند تسویه حساب جهت فارغ التحصیل

واحد درسی در مقطع 140جهت آغاز فرآیند بایستی کلیه نمرات دانشجو شامل 
:کارشناسی در پورتال ثبت شده باشد که موارد زیر را نیز شامل می گردد

نجاماازپساستذکربهالزم.باشدشدهثبتپورتالدرپروژهنمرهبایستی
اداستهمچنیننمایدمیثبتپورتالدررانمرهپروژهاستاددفاعیهجلسه
عالمادانشکدهآموزشبهایمیلبارادانشجونمرهبایستیداوراستادوپروژه

.گرددنهاییثبتپورتالدرآموزشکارشناستوسطتانمایند

بایستی نمره کارآموزی در پورتال ثبت شده باشد.

نمره درسی که معرفی به استاد شده باشد در پورتال ثبت شده باشد.



مراحل تسویه حساب

تطبیق واحد توسط استاد مشاور

تسویه حساب با بخش های مختلف دانشکده

انه ثبت درخواست اصالحیه کارنامه فارغ التحصیلی در سام
سما توسط دانشجو



انجام تطبیق واحد توسط استاد مشاور
نمایداعالممشاوراستادبهراخودواحدتطبیقدرخواستبایستیدانشجو:

رادواحتطبیقکهنمایدمیتقاضاایشانازوزندمیایمیلخودمشاوراستادبهدانشجو
.دهدانجام

نمودهدانلودصنایعمهندسیدانشکدهسایتازرامربوطههایفرمبایستیدانشجو
.نمایدپرراخودبهمربوطهایقسمت

فرمتباراخودکارنامهبایستیدانشجوpdfهمراهبهونمایددانلودآموزشیپورتالاز
.کندایمیلخودمشاوراستادبهقبلبندفرم

دانشکدهآموزشایمیلبهرامربوطهفرمدانشجو،واحدتطبیقانجامازپسمشاوراستاد
رفطازکهایمیلیفقطاستذکربهالزم.نمایدمیارسالزیرآدرسبهعصنایمهندسی

.گرددمیتاییدشودارسالمشاوراستاد

ugrad.ie@aut.ac.ir



تسویه حساب با بخش های مختلف دانشکده

پایانازنسخهیکدانشجواینکهبرمبنیپروژهاستادتاییدیهاخذ-1
.استدادهتحویلایشانبهراخودنامه

کامپیوترسایتباحسابتسویه-2

آنکلیدتحویلوکمدبخشباحسابتسویه-3

دانشکدهمالیامورباحسابتسویه-4



روژهتاییدیه اخذ پایان نامه توسط استاد پ

یمتقاضاایشانازوزدهایمیلخودپروژهاستادبهدانشجو
نامهانپایازاینسخهدریافتبرمبنیراخودتاییدیهکهکند

.نمایداعالمدانشکدهآموزشدفتربهرا

یدتایبرمبنیایمیلاخذازپسدانشکدهآموزشکارشناس
.نمایدمیتسویهدانشجوباراقسمتاینپروژه،استاد



دهتسویه حساب با سایت کامپیوتری دانشک

 64545321و 64545320دانشجو با کارشناسان مسئول سایت دانشکده با شماره های
و ارسال شماره saremi@aut.ac.irتماس می گیرد یا با ایمیل به خانم صارمی 

.دانشجویی خود اقدام به تسویه با سایت می نماید

وزش کارشناس محترم سایت پس از تسویه حساب با دانشجو، ضمن تایید به دفتر آم
.ایمیل ارسال می نماید

ی کارشناس آموزش پس از دریافت ایمیل تاییدیه، این بخش را با دانشجو تسویه م
.نماید

mailto:saremi@aut.ac.ir


لیدتسویه حساب با بخش کمد و تحویل ک

آنلیدکبایستیباشداختیارداشتهدرکمددانشجوصورتیکهدر
رایدکلچنانچهاینصورتغیردردادهتحویلمربوطهمسئولبهرا

یدتایوپرداختراکلیدوقفلهزینهبایستیباشدکردهگم
.نمایداخذراایشان

مسئولزابایستینیزنداشتهاختیاردرکمددانشجوصورتیکهدر
خذانیزراکمدداشتناختیاردرعدمبرمبنیتاییدیهمربوطه

.نماید



هتسویه حساب با امور مالی دانشکد

 ا تسویه حساب با امور مالی الزاما بایستی بدانشجو برای
:اخذ کرده باشددوبخش زیر تسویه نموده و تایید آنها را

با استاد پروژه

 با بخش مربوط به کمد



ثبت درخواست
"اصالحیه کارنامه فارغ التحصیلی"

مختلفهایبخشباحسابتسویهوواحدتطبیقمراحلتکمیلازپس
خود"التحصیلیفارغکارنامهاصالحیه"درخواستبایستیدانشجودانشکده

:نمایدثبتسماسامانهدررا
https://bpms.aut.ac.ir/web/Form.+?rg=POR.ACC.LoginNormal&OrganizationCode=AUT

:تذکر

باشدمیالزامیدانشجویانهمهبرایسامانهایندردرخواستثبت.

15حداکثربرایمعدلترمیمبهنیازودارندافتادهواحدکهدانشجویانی-
.دارنددرسیواحد

.رندندامعدلترمیمبهنیازیوندارندایافتادهواحدهیچکهدانشجویانی-

https://bpms.aut.ac.ir/web/Form.+?rg=POR.ACC.LoginNormal&OrganizationCode=AUT


درخواستبایستیسما،سامانهدرخوددانشجودرخواستثبتازپس
واحدتطبیقانجاممستلزماینکهگرددتاییددانشکدهکارشناستوسط
.باشدمیمشاوراستادتوسط

رمشاواستادتوسطواحدتطبیقتاییددریافتازپسآموزشکارشناس
.نمایدمیسماسامانهدرثبتبهاقدام

معاونتوسطدانشجودرخواستسما،سامانهدرکارشناستاییدازپس
.گرددمیتاییدآموزشیمحترم



اتمام فرآیند فارغ التحصیلی و تسویه حساب با 
دانشکده

میماتمابهدانشکدهبادانشجوحسابتسویهفرایندفوقمراحلانجامبا
کهدانشکدهازبیرونهایبخشباحسابتسویهتواندمیدانشجوورسد

آغازراشودمیدادهنشانالتحصیلیفارغبخشدرآموزشیپورتالدر
.نماید

ادارهبهخوددانشجوییکارتبابایستیدانشجوفوقفرایندتکمیلازپس
.نمایدمراجعهدانشکدهآموزشکل



.آرزوی موفقیت برایتان در تمامی مراحل زندگی دارم

پایان


