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ورود ادرس پستي 
جديد کنترل 
اطالعات هويتي

مديرگروه آموزشي دانشکده های 
معاون آموزشي يا /مستقل 

پژوهشي دانشکده های پرديس

:پردیس   /  کارشناس دانشکده 
تغییر وضعیت به فارغ التحصیلي -1
ابطال کارت دانشجويي در سیستم آموزش -2
ارسال مدارک فارغ التحصیلي به پرونده الکترونیکي دانشجو -3
کنترل کارنامه فارغ التحصیلي وارسال ان از پست کارنامه فارغ  -4

التحصیلي سامانه اموزش به اتوماسیون به طور جداگانه و ثبت در 
)امضاهای کارنامه خودکار مي باشد(پرونده دانشجو

تطبیق واحد خیر

بله

:پردیس / کارشناس دانشکده 
تايید نهايي تسويه حساب -1
تهیه گزارش فارغ التحصیل از آيکون موجود در  -2

همین گردش و ارسال به اتوماسیون

/ تايید مسئول آموزش دانشکده 
پرديس

کارشناس پذيرش اداره کل معاونت پذيرش اداره کل

/امضا معاون آموزشي دانشکده
پرديس

/ثبت در دبیرخانه دانشکده 
پرديس

ثبت در پرونده الکترونیکي 
دانشجو

ارسال خودکار رونوشت به 
کارشناس دانش آموختگي 

اداره کل

:کارشناس امور دانشجویی
تسويه حساب امور دانشجويي -1
ورود اطالعات بدهي صندوق رفاه -2

تسويه -تقسیط(ارسال مدارک مربوط به نامه صندوق رفاه -3
دانشجو از سامانه اموزش به پرونده)  نقدی

تکمیل کادر توضیحات با توجه به شرايط دانشجو*** 

: پیشخوان دانشجو 
انجام کلیه تسويه حسابها از 

طريق پسشخوان دانشجو

:ارسال پیامک به دانشجو

جهت مشاهده بقیه تسويه حساب خودبه سامانه آموزشمراجعه کنید

شروع

پایان

ارسال پیامک به دانشجو -

ارسال ايمیل به دانشجو -

شرایط ارسال درخواست توسط 
:دانشجو

گذراندن حداقل واحد فارغ  -1
التحصیلی

 عدم بدهی شهریه -2

:ارسال پیامک به دانشجو
جهت درج اطالعات تسويه حساب صندوق رفاه 

به سامانه آموزش مراجعه کنید

:پیشخوان دانشجو**
در صورت داشتن بدهي به صندوق رفاه انجام کارهايي که کارشناس امور  

دانشجويي در باکس توضیحات اورده را مطالعه و انجام دهید

بصورت خودکار 
انجام می شود

:ارسال پیامک به دانشجو
. کارت دانشجويي شما باطل شد

میتوانید ساير حساب های خود را 
تسويه نمايید


	راهنمای فارغ التحصیلی.vsdx
	Page-1


