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اﻣ ﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﱳ ﭘ ﺶ رو فر ٓيﻨﺪ فﺎرغاﻟﺘﺤﺼيﲆ را رای ﺷﲈ دوﺳﺖ ﻋﺰ ﺰ سهيﻞ ﮐﻨﺪ.

دانشجوي ﻋﺰيﺰ ،سﻼم!
براي دانشگاه افتخاري است كه در ايﻦ سالها با تو دوست خوب همراه بود.
ﻟﻄﻔا براي فارغاﻟتحصيﻠي به مراحل زير توﺟه فرماييد:
 براي اقدام به فارغاﻟتحصيﻠي ،دانشجوي رشتة رياضيات و كاربردها يا رشتة ﻋﻠوم كامپيوتر )ورودي (١٣٩٥
 ١٣٢واحد را مﻄابق با چارت مصوب رشتهاش و دانشجوي رشتة ﻋﻠوم كامپيوتر )وروديهاي  ٩٦و ما بعد(
١٣٤واحد را مﻄابق با چارت مصوب رشتهاش بايد گذرانده باشد .در ضمﻦ نمرات تمام دروس براي او ثبت
قﻄعي شده باشند.
 بايد فرمهاي تﻄبيق واحد را تكميل كنيد
 براي انجام تسويه حساب و تﻄبيق واحد فارغاﻟتحصيﻠي بايد اقداماتي درسامانههاي سما ،پورتال آموزشي و
سماد انجام دهيد.
در ادامه ،ﺟﺰييات به صورت دقيقتر شرح داده ميشود .توﺟه داشته باشيد كه بعﻀي از مراحل را ميتوان به
صورت موازي نيﺰ انجام داد.
دقت داشته باشيد كارشناس آموزش مخصوص رشتة رياضيات و كاربردها سركار خانم رمﻀاني و كارشناس آموزش
مخصوص رشتة ﻋﻠوم كامپيوتر ﺟناب آقاي مهندس معتمدي هستند.

 .١روش تكميل كردن فرمهاي تﻄبيق واحد
 دانشجو ،فرم »تﻄبيﻖ واحد اوليﻪ فارغالتحصيلي« )شكل  (١را مﻄابق با سال ورود خود ،از
وبسايت دانشكده ،سربرگ آموزش ،قسمت فرمها دريافت و تكميل ميكند.
 سپﺲ فرم تكيمل شده را براي مدير گروه مربوﻃه )مدير محترم گروه رياضيات و كاربردها سركار
خانم دكتر اخﻼقي و مدير محترم گروه ﻋﻠوم كامپيوتر سركار خانم دكتر زارع( ايميل ميكند.


پﺲ از تاييد و اﻃﻼعرساني به شما از ﻃريق ايميل توسط مدير محترم گروه ،فرم »تﻄبيﻖ واحد
فارغالتحصيلي« )شكل  (٢را از روي وبسايت دانشكده دريافت و تكميل ميكند .سپﺲ فرم
تكميل شده را همراه با ايميل تاييد مدير محترم گروه ،براي استاد محترم مشاور ميفرستد تا ايشان
آن را به صورت ديجيتاﻟي امﻀا كنند و به شما بازگردانند.

 سپﺲ فرم امﻀا شده را به همراه ايميل تاييد مدير محترم گروه براي كارشناس آموزشي مخصوص
رشتة خود ايميل ميكند.
 كارشناس محترم ،از ﻃريق اتوماسيون فرم مذكور را براي معاون محترم آموزشي ارسال ميكند تا
ايشان براي مدير محترم امور آموزشي دانشگاه ارسال كنند.
 شماره پيگيري مربوط به نامه ارساﻟي به آموزش كل را كارشناس محترم آموزشي براي شما ايميل
ميكند تا بر اساس آن ،از آموزش كل پيگيري كنيد.

شكل  : ١فرم تﻄبيﻖ واحد اوليﻪ براي فارغ التحصيﻼن

شكل  :٢فرم تﻄبيﻖ واحد فارغالتحصيﻼن

 .٢سامانه سما
در ادامه دانشجو وارد سامانه سما به آدرس https://bpms.aut.ac.irميشود و مراحل زير را دنبال ميكند:
 در ايﻦ سايت ،براي درخواست فارغاﻟتحصيﻠي و اصﻼح كارنامه گﺰينه تﻄبيق واحد و اصﻼح كارنامه را
انتخاب ميكند.


درخواست دانشجو به كارتابل كارشناس آموزش دانشكده منتقل ميشود .ايشان نير به كارتابل معاون
آموزشي دانشكده ارﺟاع ميدهند .معاون محترم آموزشي با بررسي پرونده تﻄبيق واحد فارغاﻟتحصيﻠي
دانشجو ،تﻄبيق واحد در سامانه سما را تاييد ميكند.

 دانشجو ميتواند در قسمت كارتابل ،بخش كارتابل وارده ،روي گﺰينه قرمﺰ رنگ به نام “ﺟهت اقدام”
كﻠيك كند تا در ﺟدول نمايش داده شده از بيﻦ دروس افتادهاي كه در ترمهاي بعدي با موفقيت گذرانده
است  ١٥واحد را انتخاب كند تا ايﻦ امر باﻋﺚ بي اثر شدن دروس افتادة انتخابي در معدل كل او شود.


اصﻼح كارنامه توسط كارشناسان آموزش كل انجام ميپذيرد )توضيحات بيشتر در فايل راهنماي مراحل
ثبت درخواست اصﻼح كارنامه ،در انتها پيوست شده است(.

 درخواست دانشجو حداكثر بعد از سه روز كاري بررسي و اﻋمال ميشود .پﺲ از آن وضعيت دانشجو به
»فارغاﻟتحصيل« تغيير مييابد.

 بعد از تاييد آموزش كل ،دانشجو ميتواند در قسمت ترمي در پورتال آموزشي )شكل  ،(٣شاهد اصﻼح
معدل خود باشد.

شكل  :٣اطﻼعات ترمي

 .٣پورتال آموزشي
دانشجوي ﻋﺰيﺰ مراحل زير را براي فارغ اﻟتحصيﻠي در پورتال دنبال كنيد:
 در صورتي كه كارآموزي يا پروژه داشتهايد ،قسمت فارغاﻟتحصيﻠي ارزيابيها را تكميل كنيد.
 در صورتي كه پروژه داشته باشيد ،بايد آن را در سايت كتابخانه بارگذاري كنيد.
 در صورتي كه دانشجو بابت امانت كتاب به كتابخانه بدهي دارد بايد آن را به صورت آنﻼيﻦ پرداخت كند.

شكل  :٤پورتال

 .٤سامانه سماد
درخواست تﺴويﻪ حﺴاب در ﺳامانﻪ ﺳماد به آدرس  samad.aut.ac.irثبت مي شود .درايﻦ قسمت در واقع
بدهي شما به خوابگاه ،سﻠﻒ ،صندوق رفاه دانشجويي )وام دانشجويي ( و ..بررسي ميشود .به ايﻦ نكته توﺟه شود كه
تمامي دانشجويان اﻋم از خوابگاهي و غيرخوابگاهي موظﻒ به انجام ايﻦ مرحﻠه هستند .مراحل تسويه حساب در ايﻦ
سايت به شرح زير است:
 ابتدا نام كاربري :شماره دانشجويي و كﻠمه ﻋبور :كد مﻠي توسط دانشجو وارد ميشود.

 دفتر دورههاي آزاد در بخش ماﻟي پورتال آموزشي يك ركورد براي دانشجوياني كه داراي سنوات هستند يا
بايد شهريه بپردازند ،ثبت كرده است .در صورت نداشتﻦ بدهي در بخش ماﻟي پورتال آموزشي ايﻦ بخش
توسط مركﺰ دورههاي آزاد و اﻟكترونيكي تاييد ميشود .در صورتيكه بدهي داريد با دفتر مذكور تماس گرفته
و راهنمايي بگيريد .چنانچه در ايﻦ مرحﻠه ،به مشكل برخورديد با شمارههاي ٦٤٥٤٢٦٦٥-٦٦٤٩٩٣٤٨
تماس بگيريد يا به بخش سوالهاي متداول ايﻦ دفتر مراﺟعه كنيدhttp://azad.aut.ac.ir/faq/ :
پﺲ از تاييد مسﺌوﻟيﻦ مربوﻃه وضعيت مجاز براي دانشجو فعال ميشود )شكل .(٥

شكل  : ٥وضعيﺖ مجاز در پورتال

 .٥اخذ گواهي موقت
دانشجو ميتواند با مراﺟعه به اداره فارغاﻟتحصيﻼن به همراه كارت دانشجويي براي گرفتﻦ گواهي موقت اقدام كند.
به دانشجو يك رسيد داده ميشود كه بعد از گذشت ده روز كاري گواهي موقت آماده خواهد شد.

در صورت بروز مشكل در فرايند فارغاﻟتحصيﻠي ميتوانيد با دفتر دانشكده به شماره  ٠٢١٦٤٥٤٢٥٢٩تماس بگيريد
يا به آدرسهاي زير ايميل ارسال كنيد:
كارشناس آموزش مخصوص دانشجويان رياضيات و كاربردهاraz58@aut.ac.ir :
كارشناس آموزش مخصوص دانشجويان ﻋﻠوم كامپيوترmmotamedi@aaut.ac.ir :
اكانت تﻠگرام شوراي صنﻔي دانشكدهhttps://t.me/MCS_SGC :
در ادامه ،پيوست ذكر شده در روند فارغاﻟتحصيﻠي قرار داده شده است .اﻟبته توﺟه كنيد كه با اتصال به سيستم
يكپارچه صﻔحه اول ،شناسه و رمﺰ ﻋبور توسط خودتان تغيير كردهاند.

راهنمای مراحل ثبت درخواست اصالح کارنامه فارغ التحصیلی

 -1مراجعه به تارنمای مدیریت امور آموزشی به آدرس https://ugrad.aut.ac.ir/
 -2انتخاب بخش«سامانه مدیریت امور آموزشی(سما)» سپس انتخاب گزینهء «درخواست اصالح کارنامهء فارغالتحصیلی »
 مرورگرهای پیشنهادی برای عملکرد بهتر سامانه ،مرورگرهای  FireFoxو  Chromهستند.

 -3درج نام کاربری و رمز عبور
درصورتیکه قبال در سامانهء سما رمز عبوور
خود را تغییر نداده باشید:
 ن ا کار ا ش ااشاار اشاار ا نش اجوییاوا
رزاعشو ار رلیاشر ا ست.

 لطفا پس از ورود به سامانه نسوبت
به تغییر رمز اقدام فرمایید.
 لطفاً رمز عبور را بورای اناوام اموور
دیگر آموزشی به خاطر بسپارید.
چنانچه قبال در سامانه رمز عبور خود را تغییر دادهاید ،میتوانید از نام کاربری و رمز عبور تغییر یافته خود استفاده نمایید.
توجه :درخصوص دانشاویان استعدادهای درخشان و دانشواویانی
که بیش از یو

شوماره دانشواویی در پورتوا آموزشوی بوه آنهوا

تخصیص داده شده است ،نام کاربری ایشان شوماره دانشواویی ای
خواهد بود که از نظور زموانی متواخر باشود یعنوی آخوریه شوماره
دانشاویی فعا تخصیص یافته به دانشاو مال

عمل خواهد بوود.

(رمز عبور برای کلیه کاربرانی که برای اولیه بار به سوامانه مراجعوه
مینمایند کدملی درج شوده در پورتا آموزشی خواهد بود(.
ایه دسته از دانشاویان پس از ورود به سوامانه و بورای اسوتفاده از
امکانات سامانه؛ برای هری

از شوماره دانشواویی هوای تخصویص

یافته به ایشان ،کافیست از بخش سمتها(سمت چپ باالی صفحه)،
شماره دانشاویی مورد نظر را انتخاب نمایند.

 -4انتخاب گزینه تطبیق واحد و اصالح کارنامه

 دانشاویان پس از ورود به سامانه با مراجعه به میزکار میتوانند آیتم «تطبیق واحد و اصالح کارنامه» را انتخاب نمایند.
 چنانچه دانشاو مشمو ایه فرایند نبوده و ماموع تعداد واحدهای گذرانده ایشان کمتور از حدنصواب موورد نیواز بورای فوارغ
التحصیلی باشد یا دانشاو نمره نرسیدهای در کارنامه خود داشته باشد ،مااز به درج درخواست نخواهد بود.
 همچنیه در رشتههایی که گذراندن پروژه و کارآموزی اجباری است ثبت قطعوی نمورات ایوه دروس قبول از ثبوت درخواسوت
دانشاو ،بصورت سیستماتی

کنتر خواهد شد .رشته های علوم پایه (فیزی  ،ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر) و رشوته-

های مهندسی عمران و مهندسی شیمی ورودی  69به بعد ازایه قاعده مستثنی هستند.
 در ایه فرایند وضعیت آموزشی دانشاو میبایست معتبر باشد( .وضعیت های «فعا »« ،مشمو اخراج(مشروطی)» یا «اختتوام
پرونده(فرایند تسویه حساب)» قابل قبو خواهد بود).
 ایه فرایند مشمو دانشاویانی که متقاضی اخذ مدرک کاردانی هستند ،نخواهد بود.

 -5انتخاب وضعیت تطبیق واحد
الف) در صورتیکه قبال تطبیق واحد صورت پذیرفته باشد ،دانشاو میبایست «انتخاب گزینه تطبیق واحد» را انتخاب نموده و
فایل تصویر تطبیق واحد اناام پذیرفته توسط دانشکده را بارگذاری نماید( .فرمتهای مااز تصویر و PDFقابول قبوو خواهنود
بود ).پس از بارگذاری صحیح تصویرِ برگه تطبیق واحد ،دانشاو میتواند دکمه انتخاب دروس جهت اصالح را انتخاب نماید.

ب) در صورتیکه دانشاو قبال تطبیق واحد خود را اناام نداده باشد ،گزینه «انتخاب گزینه تطبیق واحد» نمایش داده نشده و
دانشاو میبایست ابتدا تسویه حساب داخلی دانشکدهای خود را اناام دهد .در صورت تایید کارشناس آموزشی دانشکده مبنی
بر اناام کامل تسویه حساب داخلی دانشکده و بالمانع بودن تطبیق واحدهای گذرانده ،درخواست برای بررسی و تایید معاون
آموزشی ارسا خواهد گردید .

دانشاویان در هر بخش میتوانند با مراجعه به بخش گردش مدرک کارتابل ارجاعی خود ،از اناام امور مربوط به درخواست
خود اطالع حاصل نمایند.

چنانچه به هر علت تسویه حساب داخل دانشکده ای دانشاو توسط کارشناس تایید نگوردد ،مراتوب بوا کور علوت بوه کارتابول
دانشاو ارجاع داده خواهد شد و دانشاو موظف است پس از رفع نقص اعالم شده توسط کارشناس ،ماددا فرایند را آغاز نماید.
در صورت تایید تسویه حساب توسط کارشناس آموزشی دانشکده در خواست بورای تاییود تطبیوق واحود بوه معواون آموزشوی
دانشکده ارسا خواهد شد .در صورت تایید معاون محترم آموزشی ،درخواست ماددا بورای انتخواب دروس و اصوالح مووارد در

کارنامه ،به کارتابل دانشاو ارجاع داده شده و دانشاو میبایست نسبت به انتخاب دروس اقدام نماید.
در صورتیکه معاون آموزشی دانشکده با درخواست تطبیق واحد دانشاو موافقت ننماید ،ی
داده شده و علت عدم موافقت قابل مشاهده خواهد بود.

پیام در «سیستم پیوام» نموایش

 -9انتخاب دروس جهت اصالح
چنانچه تطبیق واحد دانشاویان توسط معاون آموزشی تایید شود ،درخواست تاییود شوده در کارتابول دانشواو قابول مشواهده
خواهد بود.

با انتخاب کارتابل و گزینهء «جهت اقدام» میتوانید به درخواست اصالح کارنامه دسترسی داشته باشید.

همچنیه با انتخاب «گردش مدرک» دانشاو میتواند گردش درخواست ارسالی و نظرات اعالمی را دریافت نماید.

همانطور که قبال اعالم گردید ،در صورتیکه دانشاویان قبالً نسوبت بوه اناوام دسوتی تطبیوق واحود اقودام کورده و مودارک را
بارگذاری نموده باشند ،نیازی به طی مراحل فوق نبوده و میتوانند درخواست اصالح کارنامه خود را ثبت نمایند.
با انتخاب درخواست ،صفحه درخواست اصالح کارنامه نمایش داده میشود .در بخوش اطالعوات درخواسوت ،دانشواویان موی-
بایست ابتدا یکی از تعهدنامهها را براساس شرایطِ درخواست ،انتخاب نمایند.
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چنانچه دانشاویی درس افتادهای نداشته باشد یا تمایلی به استفاده از تسهیالتِ مربوطه نداشته باشد ،میبایست تعهدناموه شوماره
 2را انتخاب نموده و دکمه «تایید و ارسا » را کلی

نماید .در غیر اینصورت کلیهء دانشاویانی کوه از تسوهیالت اصوالح کارناموه

ء

زمان فارغ التحصیلی استفاده نموده و اقدام به بیاثر نمودن نمرات افتادهء خود مینمایند ،میبایست تعهد نامه شماره  1را انتخاب
نمایند( .درصورت عدم انتخاب تعهدنامه درخواست اصالح کارنامه ثبت نخواهد گردید).
در هر حالت پس از انتخاب دکمهء «تایید و ارسا » امکان بازگشت و تغییر درخواست وجود نخواهد داشت.
پس از انتخاب بخش تعهدنامهها ،دانشاویان میتوانند  15واحد افتادهای را که در طو تحصیل خوود موفوق بوه گذرانودن هموان
واحد درسی شده باشند ،برای اصالح کارنامه انتخاب نمایند .به درخواست دروسی که دانشاو در آن دروس نمورهء گذرانوده نودارد
ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنیه دانشاویان مااز به انتخاب بیش از  15واحد نیستند.
تبصره :در خصوص دروس گروه معارف ،گذراندن درس معاد از همان بسته قابل قبو خواهود بوود .همچنویه درخصووص دروس
مشترک در پردیس و دروسی که در دانشکدههای مختلف عنوان یکسانی داشته و در تطبیق واحد لحوا شوده باشوند نیوز اصوالح

کارنامه صورت خواهد پذیرفت.
نکته :ترتیب دروس در ایه بخش به نحوی در نظر گرفته شده است کوه انتخواب دروس موجوود در ابتودای لیسوت ،باعو ایاواد
بیشتریه اثر بخشی در ترمیم معد کل دانشاویان خواهد شد.
دانشاویان پس از انتخاب حداکثر  15واحد افتاده میبایست دکمه «تایید و ارسا » را انتخواب نماینود .بودیه ترتیوب درخواسوت
دانشاویان مستقیماً برای کارشناس مدیریت امور آموزشی دانشگاه ارسا خواهد گردید.
پس از ثبت درخواست ،دانشاویان میتوانند در بخش «کارتابل ارجاعی» ،نامهء ارسا شده را مالحظه نمووده و از مراحول گوردش
کار اطالع حاصل نمایند .درخواستهای ارسالی حداکثر ظرف مدت ی

هفتهء کاری بررسوی شوده و دروس موورد تاییودِ مودیریت

امور آموزشی ،پس از تایید کارشناس در پورتا آموزشی دانشاویان بیاثر خواهند گردید.
درصورتیکه ابهامی در درخواست دانشاو وجود داشته باشد ،کارشناس مدیریت امور آموزشی با ارسا پیام یا برقراری تماس تلفنی
ابهام را برطرف نموده و نیازی به مراجعه دانشاو به مدیریت امور آموزشی وجود ندارد .همچنیه دانشواویان مویتواننود در هنگوام
درج درخواستِ اصالح کارنامه ،توضیحات مورد نظر خود را در بخش «توضیحات دانشاو» درج نمایند.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

