راهنمای درخواست تسویه حساب بابت فراغت از تحصیل
(ویرایش  1.0.0مورخ )1400/06/07
چنانچه دانشجو واحدهای درسی رشته تحصیلی خود را به اتمام رسانده باشد الزم است ابتدا درخواست تسویه
حساب خود را بصورت الکترونیکی ارسال نماید و پس از نهایی شدن فرآیند مذکور و با توجه به شرایط آیین نامه
ی آموزشی ،حکم فراغت از تحصیل دانشجو صادر می گردد.
با مطالعه شرایط فراغت از تحصیل در سایت دانشگاه منوی "راهنمایی و پشتیبانی" قسمت "فهرست پرسش ها
و پاسخ ها" با جستجوی کلمه کلیدی "فارغ التحصیالن" از قوانین مربوطه آگاه شوید و سپس اقدام به ارسال
درخواست نمایید.
با مطالعه و اجرای مراحل توضیح داده شده ذیل ،درخواست تسویه حساب بابت فراغت از تحصیل خود را بصورت
الکترونیکی ارسال و تا تایید نهایی (پایان) پیگیری نمایید.
-

با ورود به سامانه ساما و انتخاب منوی "مکاتبات اداری" و سپس "فرم های درخواست" مطابق با تصویر
زیر ،فهرست درخواست های قابل انتخاب دانشجو نمایش داده می گردد.

-

مطابق با تصویر زیر منوی "درخواست تسویه حساب" را انتخاب نمایید.

 -مطابق با تصویر زیر منوی "بابت فارغ التحصیلی" را انتخاب نمایید.

-

-

-

مطابق با ت صویر زیر نوع ت سویه ح ساب نمایش داده می شود و سپس شماره آخرین ترمی که درس
دا شته اید را از کارنامه آموز شی بردا شت کرده و انتخاب نمایید( .نیم سال دوم سال  1400-1399برابر
است با عدد )13992
تمام قسمت های با باکش قرمز رنگ مشخص شده را در صورت لزوم اصالح نمایید.
در قسمت توضیحات توسط دانشجو چیزی درج نگردد.
دانشجو در قسمت شرح علت تسویه حساب بابت فراغت را مختصر و گویا بیان می نماید.و سپس کلید "
ارسال جهت بررسی" را انتخاب می نماید.
تذکر :چنانچه کلید مذکور را انتخاب ننمایید ،درخوا ست شما برای دان شگاه ار سال نمی گردد و فرآیند
تسویه حساب آغاز نمی گردد.

-

-

زمان مجاز ارسال درخواست فراغت بعد از نهایی شدن نمرات ترم جاری دانشجو شروع شده و تا حداکثر
یک سال می با شد و چنانچه درخوا ست قبل از نهایی شدن نمرات صورت پذیرد موجب رد درخوا ست از
طرف آموزش می شود.
هرگاه درخواستتت در کارتابل شتتما قرار گرفته استتت الزم استتت پس از انجام عمل درخواستتت شتتده
دریادا شت کار شناس ،از منوی م شخ صات ا صلی کلید "ارسااا حهت بررسااا " را انتخاب نمایید تا
درخواست شما برای دانشگاه ارسال گردد.

-

مطابق با تصویر زیر می توانید چنانچه در طول فرآیند نیازی به ارسال مدارک باشد از طریق منوی
مذکور مدارک و مستندات خود را بارگذاری نمایید.
توجه داشته باشید تصویرهای ارسالی شفاف و رنگی و حداکثر حجم هر فایل  Kb90باشند.
با انتخاب قسمتی که با فلش رو به باال نشان داده شده می توانید فایل خود را بارگذاری نمایید.

-

جهت درج یاداشت می توانید از کلید "یاداشت" استفاده نمایید و یا مطابق با تصویر زیر عمل نمایید
(حداکثر طول متن  150حرف یا کاراکتر می باشد و چنانچه یاداشت شما بیشتر از  150حرف باشد
طی دو یاداشت ثبت نمایید)

-

همیشه تا نهایی شدن درخواست خود مکرراّ منوی یاداشت را بررسی نمایید و در صورتیکه مسئول
مربوطه برای شما یاداشت گذاشته بود به دقت عمل نمایید.

-

شما می توانید روند درخواست خود را در هر زمان بصورت تصویری به شکل زیر مالحظه فرمایید.
باکس سبز رنگ نشانگر این هست که درخواست در اختیار آن فرد می باشد و فلش های قرمز رنگ
مسیر حرکت درخواست را نشان داده و فلش های مشکی مسیر حرکت در آینده را نشان می دهد و
باکس های سفید نشان دهنده مراحلی مانده از فرآیند می باشد.
تذکر :در اغلب موارد الزم است دانشجو عملی را انجام دهد که در قسمت مورد نظر باکس دانشجو سبز
رنگ می گردد و کارشناس مربوطه در قسمت یاداشت برای دانشجو توضیح می نویسد.
چنانچه موس را روی باکس رنگی شده نگه دارید اطالعات تماس با کارشناس بصورت باکس مشکی
نمایش داده می شود.

-

پس از تایید نهایی (پایان) فرآیند ،دسترسی دانشجو به سامانه سایا غیر فعال و در پیام رسان به تاالر
فارغ التحصیالن انتقال و در ساما فقط می تواند اطالعات خود را مشاهده نماید.

جهت پیگیری روند درخواست خود بطریق زیرعمل نمایید.
تذکر :به هیچ عنوان برای پیگیری درخواست ارسال شده به کارشناس ،از منوی فرم های درخواست اقدام
ننمایید.
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