راهنمای مراحل ثبت درخواست ادعای 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 ادعای فارغالتحصیلی »
 مرورگرهای پیشنهادی برای عملکرد بهتر سامانه ،مرورگرهای  FireFoxو  Chromهستند.

-3

درج 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 دانشاویانی
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 سامانه 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.

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

فرایند آنالیه بوده و در صورت احراز شرایط و با ثبت درخواست ،بصورت سیستمی ادعای فارغ التحصیلی بورای

دانشاو درج خواهد شد.
 همانند سایر فرایندها ،در صورت ثبت درخواست امکان بازگشت وجود نداشته و برای رفع ادعای فوارغ التحصویلی ،مویبایسوت
درخواست آموزشی دانشاو بهمراه تایید معاون محترم آموزشی دانشکده ارسا گردد.
 ایه فرایند برای دانشاویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشاویان میهمان ترمی-فرزند هیئت علمی که ماموع نیمسوا هوای
سنوات تحصیل آنها کمتر از  11نیمسا باشد قابل اجراست.
 وضعیت تحصیلی دانشاویان میبایست «فعا » یا «مشمو اخراج (مشروطی)» بوده و ادعای فارغ التحصیلی در هوی یو

از

نیمسا های تحصیلیِ قبلی ایشان درج نشده باشد.
 مطابق قوانیه ادعای فارغ التحصیلی ،تعداد واحدهای باقیمانده دانشاو برای ثبت درخواست میبایست حداکثر  24واحد باشد.
 استثناً چنانچه دانشاو در تابستان گذشته یا نیمسا های قبل دروس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده و ایه دروس دارای نموره
نرسیده باشند ،در ایه حالت واحدهای باقیمانده دانشاو با فرض پاس شدن کارآموزی و پوروژه محاسوبه خواهود شود( .مثوا :
دانشاویی که  27واحد باقیماده داشته و پروژه را در نیمسا قبل اخذ کرده باشد ،مااز به ادعای فارغ التحصیلی خواهد بود).
 ماددا تاکید میگردد که دانشاویانی که ادعای فارغ التحصیلی مینمایند ،بعلت بسته شدن فایل آموزشی؛ امکوان ثبوتنوام در
نیمسا های بعدی را نخواهد داشت و فقط در نیمسا های زوج مااز به ثبتنام کارآموزی در تابستان آتی خواهند بود.
 دانشاویانی که ادعای فارغ التحصیلی مینمایند ،فقط مااز به عدم رعایت سقف واحود بووده و کلیوهء اخطارهوا مطوابق سوایر
دانشاویان برای ایشان کنتر خواهد گردید.
 دانشاویان مدعّی فارغ التحصیلی مااز به حذف اضطراری نیستند.

-4انتخاب گزینه ادعای فارغ التحصیلی
دانشاویان در صورت احراز شرایط با مراجعه به میزکار میتوانند آیتم «ادعای فارغ التحصیلی» را انتخاب نمایند.

 -5انتخاب نیمسال موردنظر برای درج ادعای فارغ التحصیلی
ابتدا می باید نیمسا مورد نظر را انتخاب نمایید(.درصورتیکه نمره نرسیده کارآموزی یا پروژه در کارنامه شما وجود
داشته باشد ،سیستم بصورت خودکار آن را مشخص خواهد نمود ).سپس در صورتیکه از درج ادعا اطمینان دارید ،می-
توانید دکمه تایید و ثبت درخواست ادعا را انتخاب نمایید.

 -6بالفاصله پس از تایید و ثبت درخواست ،ادعای فارغ التحصیلی در پورتال آموزشی شما و در بخش
اطالعات ترمی درج خواهد شد.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

