
 
 

 

 

 ( ۱)مرحله 

 در سامانه آموزشیار فارغ التحصیلی رخواست دثبت  
ثبت ست در اسرع وقت نسبت به  می بای  ، لی فارغ التحصی پرونده  مدارک و  تکمیل  ن پس از  غ التحصیالکلیه فار

 ز گردد : ایشان آغافارغ التحصیلی  فرآینددر سامانه آموزشیار اقدام نمایند تا خواست فارغ التحصیلی در

پیگیری ارسال /    زیر منویمجوز    / درخواست منوی    انتخاب،  آموزشیاری درورود به سامانه دانشجوی  پس از  -1

 درخواست دانشجو  

 شود. انتخاب   فارغ التحصیلیدو  هر، طبقه بندی موضوع درخواست و درخواست جدیدارسال قسمت  در -2

 (ختیاری استخواست ارثبت زده شود )متن د کلیدانتها  در -3

 

1راهنمای تصویری مرحله   

 
 

بررسی منتظر   (عدم نقص در پروندهدر صورت  روز کاری )  7به مدت حدود    ، پس از نهایی کردن ثبت درخواست

ثبت برای  ،  دریافت پیامکو    فارغ التحصیلدانشجو به    دیل وضعیتتبامور فارغ التحصیالن و    پرونده توسط

 بمانید. (۲مرحلهانجام ) و پرداخت الکترونیکی هزینه ارزشیابی  ست صدور مدرک تحصیلیخوا در

 

 

تحصیلی  ردساماهن آموزشیار
لتحصیلی و صدورمدرک 

 راهنمای مراح ل ثبت ردخواست افرغ ا

  پشت برگه ادامه



 
 

 (2)مرحله 

 صدور مدرک فارغ التحصیلی و پرداخت الکترونیکی ثبت درخواست 

 ارزشیابی مدرک در سامانه آموزشیار هزینه
، در اسرع وقت دریافت پیامک امور فارغ التحصیالن و  ط  ت دانشجو به فارغ التحصیل توسپس از تبدیل وضعی

 ام نمایید اقد ثبت درخواست صدور مدرک فارغ التحصیلی نسبت 

 پیگیری درخواست دانشجوارسال /    زیرمنویمجوز    درخواست/انتخاب منوی  وآموزشیار  ورود به سامانه    -1

همچنین    و لیست درخواست های دانشجو قابل مشاهده است.  جستجوی: تمامی وضعیت های ثبت شده توسط دانشجو در قسمت  نکته  )

 ( داردوجود ن  الکترونیکی تایید درخواست فارغ التحصیلی امکان ثبت صدور مدرک و پرداخت ثبت و  درصورت عدم

و موضوع درخواست   یفارغ التحصیل، طبقه بندی موضوع درخواست  قسمت ارسال درخواست جدید  در  -2

 انتخاب شود.  صدور مدرک فارغ التحصیلی

 (متن درخواست اختیاری است)انتها دکمه ثبت زده شود   در -3

و کلیک بر روی عالمت پرداخت الکترونیکی  انتخاب ستون  ،  قسمت لیست درخواست های دانشجو  در  -4

 رک فارغ التحصیلی اارزشیابی صدور مد و سپس پرداخت هزینه تعیین شده (...)  نقطهسه 

،  واریز الکترونیکی هزینه ارزشیابی مدرک فارغ التحصیلی و  ثبت درخواست صدور    تاخیر دردر صورت    توجه:  )

شخص دانش آموخته مدرک بعهده    صدور  تاخیر درمسئولیت    چاپ مدرک ندارد وامور فارغ التحصیالن امکان  

 (بودخواهد 

۲راهنمای تصویری مرحله   

 


