راهنمای مراحل ثبت درخواست صدور کارنامه فارسی رسمی

 -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 /دانشآموختگان قبل از ثبت درخواست باید به موارد زیر توجه نمایند:
 ایه سامانه فقط برای صدور کارنامه فارسی بوده و پیرو رای هیات عمومی دیوان عودالت اداری و اصول  15قوانون اساسوی،
صدور ریزنمرات رسمی و غیررسمی به زبان غیر فارسی ممنوع است.
 تمامی دانشاویان/دانشآموختگان تنها در صورتیکه هیچگونه بدهی در پورتا دانشگاه و صندوق رفواه دانشواویان نداشوته
باشند مااز به درخواست کارنامه خواهند بود.
 کلیه دانشاویان/دانشآموختگان روزانه در صورتیکه لغو تعهد خدمات آموزش رایگان خوود را اناوام داده باشوند ،ماواز بوه
دریافت کارنامه رسمی هستند.
 کلیه دانشاویان/دانشآموختگان دورههای خودگردان و دانشاویان شهریهپرداز ،پس از تسویه حساب بوا مرکوز آموزشوهای
الکترونیکی و آزاد و صندوق رفاه دانشاویان میتوانند درخواست کارنامه رسمی فارسی داشته باشند.
 دانشاویان/دانشآموختگان با سهمیه بورسیه مااز به دریافت کارنامه نیستند .ایه دسته از متقاضیان تنها درصورتیکه ناموه
سازمان امور دانشاویی وزارت علوم و آموزش عالی یا نامه لغو بورسیه از سازمان بورس دهنده را داشته باشند ،میتوانند بوا
بارگذاری مدارک درخواست خود را ثبت نمایند.
 دانشاویان ا نصرافی نیز چنانچه لغو تعهد خدمات آموزش رایگان خوود را اناوام داده باشوند ماواز بوه درخواسوت کارناموه
فارسی رسمی خواهند بود.
 دانشاویان میهمان مااز به دریافت کارنامه نبوده و کارنامه ایه دانشاویان پس از تسویه حساب بوا دانشوگاه ،بوه دانشوگاه
مبدا ایشان ارسا خواهد گردید.
 دانشاویان/دانش آموختگان موظفند قبل از تایید درخواست اطالعات خوود را بررسوی نمووده و درصوورت وجوود نقوص یوا
مغایرت به فرایند اصالح مشخصات مراجعه نموده یا مراتب را به اطالع کارشناسان مدیریت امور آموزشوی برسوانند .پوس از
ثبت درخواست درصورت وجود هرگونه مغایرت در اطالعات شخصی ،مسئولیت عدم تطابق برعهوده دانشواو/دانشآموختوه
است.
 در صورت پرداخت وجه امکان استرداد به هیچ وجه وجود ندارد( .حتی در موارد اشتباه)
 دانشاویان اخراجی ،محروم از تحصیل و کلیه افرادی که مااز به دریافوت خودمات آموزشوی نیسوتند ،دسترسوی دریافوت
کارنامه را ندارند.

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

 -5بررسی و تایید مشخصات شخصی ثبت شده در پورتال آموزشی
دانشاو /دانشآموخته میباید با بررسی مشخصات شخصی و شناسونامهای ،ایوه اطالعوات را تاییود نمایود .بودون تاییود
اطالعات امکان ثبت درخواست وجود نخواهد داشت .در صورت وجود نقص یا مغایرت کاربر میبایست با مراجعه به فرایند
اصالح مشخصات ،ابتدا نسبت به رفع نقص/مغایرت اقدام نموده سپس نسبت به ثبت درخواست کارناموه اقودام نمایود .در
غیر اینصورت مسئولیت صدور کارنامه با اطالعات متناقض/ناقص برعهده دانشاو/دانشآموخته خواهد بود.

درحا حاضر باتوجه به عدم تکمیل و بهرهبرداری از فرایند اصالح مشخصوات ،دانشواویان /دانوشآموختگوان مویتواننود
موارد مربوط به اصالح مشخصات خود را از طریق ارسا رایانامه به کارشناسان مدیریت اموور آموزشوی پیگیوری نماینود.
برای ایه منظور افراد میبایست درخواستهای خود را بهمراه مدارک و مستندات مربوطه (شناسنامه /گذرنامه) بوه آدرس
الکترونیکی  ugrad@aut.ac.irارسا نمایند.

 -6بارگذاری مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه رسمی
در ایه بخش می بایست مدارک مورد نیاز برای بررسی و تایید امکان صدور کارنامه فارسی رسومی بارگوذاری گوردد .ایوه
مدارک مطابق موارد ذکر شده شامل سند لغو تعهد ،مدارک مربوط به نظام وظیفه(مشومولیه خودمت وظیفوه عموومی)،
مدارک مربوط به سازمان اموور دانشاویان(دانشواویان /دانوشآموختگوان بورسویه) ،مودرک دانشونامه(دانشآموختگوان
درصورت اخذ مدرک) و  ...خواهد بود( .حام هری

از مدارک میبایست کمتر از  200کیلوبایت بوده و کلیه فرموتهوای

تصویر و  pdfمااز خواهد بود).

پس از بارگذاری مدارک و تایید بخش اطالعات شخصی کاربر میتواند درخواست خود را ثبت نموده و منتظر اعالم پاسو
از طرف کارشناسان مدیریت امور آموزشی باشد .حداکثر ظرف مدت  48ساعت کاری درخواستهای ارسا شوده بررسوی
شده و پاس کارشناسان به کارتابل متقاضی ارسا خواهد گردید.

 -7بررسی کارتابل و دریافت نظر کارشناس
پس از بررسی درخواست توسط کارشناس مراتب به دانشاو /دانشآموخته اعالم خواهد گردید.
 چنانچه مدارک ناقص باشد ،کاربر میتواند از دانشاو درخواست تکمیل مدارک نمایود .در ایوه حالوت کواربر بوا
مراجعه به کارتابل خود  ،بخش کارتابل وارده و نامه های مربوط به «جهت اقدام» میتواند از نظرات کارشناسوان
مدیریت امور آموزش آگاه شده و مدارک مورد درخواست را تهیه و بارگذاری نماید.

 چنانچه مدارک دانشاو کافی بوده و صدور کارنامه از جانب کارشناس مدیریت امور اموزشوی بالموانع تشوخیص
داده شود ،درخواست جهت پرداخت هزینه و تعییه نوع دریافت به متقاضی عودت داده شده و دانشاو /دانوش-
آموخته با مراجعه به کارتابل وارده ،در بخش «جهت اقدام» فرم جدید را مشاهده خواهد نمود.

 -8تعیین اطالعات مرسوله و نوع دریافت
کاربر در ایه بخش میتواند از میان گزینههای پستی یا حضوری ی

گزینه را جهت دریافت کارنامه خود انتخواب نمایود.

درصورت انتخاب نوع پستی ،درج اطالعات پستی الزامی خواهد بود .باتوجه ه شرایط کرونوا و لوزوم رعایوت پروتکولهوای
بهداشتی و برای سالمتی عزیزان ،توصیه میشود تا نحوه دریافت پستی جهت دریافت کارنامه انتخاب گردد.

در ایه بخش درصورت تمایل به دریافت نسخههای متعدد ،کاربر میتواند تعداد نسوخههوای کارناموه موورد نیواز خوود را
انتخاب نموده و نحوه بستهبندی و تعداد پاکتهای مورد نیاز را مشخص نماید .همچنیه پیرو قرارداد منعقود شوده بوا اداره
پست ،امکان ارسا مرسوالت بصورت سفارشی و پیشتاز نیز موجود میباشد .در صورت انتخاب نوع دریافوت پسوتی ،درج
آدرس دقیق پستی و کدپستی الزامی بوده و پس از آن کاربر باید دکمه تایید آدرس را انتخاب نماید.

 -9پرداخت هزینه
براساس نوع دریافت کارنامه و تعداد نسخههای مورد درخواست و نحوه بسته بندی هزینوه مربوطوه محاسوبه شوده و بوه
کاربر جهت پرداخت ،نمایش داده می شود .در صورت انتخاب نوع دریافت پستی ،هزینوه پسوت براسواس مسوافت ارسوا
مرسوله و مطابق تعرفههای اداره پست ،محاسبه شده و بصورت جداگانه نمایش داده میشود.
(مطابق مصوبه سا  1399دانشگاه ،هزینه هر نسخه کارنامهء فارسوی رسومی  250000ریوا و هزینوه هور عودد پاکوت
20000ریا درنظر گرفته میشود).

پس از انتخاب دکمه «پرداخت هزینه» شما به درگاه بان

انتقا یافته و پس از پرداخوت مبلوم ماوددا بوه صوفحه فورم

بازگشت خواهید یافت .ولی میبایست پس از بازگشت از صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی ،برای بررسوی وضوعیت تاییود
پرداخت دکمه «استعالم پرداخت» حتما انتخاب شود .در غیر اینصورت تایید و ثبت درخواست میسر نخواهد بود.

 -10اعالم نتیجه و تایید صدور کارنامه
پس از پرداخت هزینهها و ثبت درخواست ،کارشناسان نسخههوای درخواسوتی کارناموه را صوادر نمووده و براسواس نووع
دریافت مراتب را به اطالع شما خواهند رساند .چنانچه نوع پستی را انتخاب نموده باشید میتوانید با مراجعه بوه کارتابول
وارد از کدرهگیری مرسوله پستی خود اطالع حاصل نموده و تاری ارسا آن را دنبا نمایید .درصوورتیکه نووع حضووری
انتخاب شده باشد ،تاری دریافت کارنامه از طرف کارشناسان مدیریت اموور اموزشوی بوه اطوالع دانشواو /دانوشآموختوه
رسانده خواهد شد.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

