دفاع اسپایاى ناهه توسط دانطجو

تحویل پایاى ناهه به دانطکذه
هزاجؼه دانطجو به

هزبوطه

اداره تحػیالت تکویلی دانطگاه و

دریافت فزم تسویه حساب اس بایگاى اداره تحػیالت تکویلی

تکویل فزم و انجام تسویه حساب توسط
دانطجو

ارسال هذارک سیز توسط دانص کذه
به اداره تحػیالت تکویلی دانطگاه :
-1یک جلذ پایاى ناهه غحافی ضذه
-2غورتجلسه دفاع اس پایاى ناهه
-3یک نسخه اس پذیزش یا چاپ هقاله

ارسال ناهه فارؽ التحػیلی
یاابطال هؼافیت تحػیلی
به نظام وظیفه ػووهی

دانطجویاى پسز

-4کارناهه کلی وضؼیت تحػیلی
تحویل فزم تکویل ضذه تسویه حساب به
هوزاه هذارک هورد نیاس به بایگاى اداره
تحػیالت تکوسیلی دانطگاه توسط دانطجو

دریافت سابقه نامه هذکور جهت ضبط در
پزونذه دانطجو

تکویل فزم فزاغت اس تحػیل در سیستن سوا و تهیه ناهه ارسال
پزونذه به دفتز هؼاونت آهوسضی دانطگاه

انجام هزاحل فارؽ التحػیلی توسط اداره دانص آهوختگاى

رم فزاغت اس
پیگیزی دانطجو در خػوظ دریافت ضواره و تاریخ ف
تحػیل اس دبیز خانه حوسه هؼاونت آهوسضی دانطگاه

هزاجؼه دانطجو به اداره فارؽ التحػیالى جهت دریافت گواهی
هوقت تحػیلی یا غذور تائیذیه تحػیلی

دانطجو

دفاع اس پایاى ناهه توسط دانطجو

هزاجؼه دانطجو به اداره تحػیالت تکویلی دانطگاه و

تحویل پایاى ناهه به دانطکذه هزبوطه

دریافت فزم تسویه حساب اس بایگاى اداره تحػیالت
تکویلی

ارسال هذارک سیز توسط دانطکذه به اداره
تکویل فزم و انجام تسویه حساب توسط دانطجو

تحػیالت تکویلی دانطگاه :
-1یک جلذ پایاى ناهه غحافی ضذه
-2غورتجلسه دفاع اس پایاى ناهه
-3یک نسخه اس پذیزش هقاله
-4کارناهه کلی وضؼیت تحػیلی دانطجو

ارسال ناهه فزاغت اس تحػیل یا ابطال
وظیف ػووهی
ه
هؼافیت تحػیلی به نظام

دانطجویاى پسز

تحویل فزم تکویل ضذه تسویه حساب به هوزاه
هذارک هورد نیاس به بایگاى اداره تحغیالت
تکویلی

ی آى
 -تفکیک پایاى ناهه ،هقاله و بایگاى

اهضاء توسط هذیز اهور تحػیالت تکویلی

 تفکیک ریش ننرات  ،غورتجلسه دفاع وتحویل پزونذه تکویل ضذه دانطجو توسط
بایگاى اداره به کارضناس هزبوطه

ارسال به دبیز خانه حوسه هؼاونت آهوسضی
جهت ثبت
حػیل در سیستن سواء
تکویل فزم فزاغت اس تو تهیه ناهه ارسال پزونذه به دفتز هؼاونت

دریافت سابقه ناهه هذکور جهت ضبط در

آهوسضی دانطگاه

پزونذه دانطجو توسط بایگاى اداره

ارسال پزونذه دانطجو به بایگاى اداره جهت
ثبت دردفتز فارؽ التحػیالى اداره تحػیالت
تکویلی

ارسال پزونذه به هذیز اهور تحػیالت تکویلی
جهت اهضاء ناهه و ارسال آى به دفتز هؼاونت
آهوسضی دانطگاه

ارسال پزونذه به دبیز خانه حوسه هؼاونت
آهوسضی جهت ثبت

ارسال پزونذه به دفتز هؼاونت آهوسضی جهت
ارجاع به رئیس اداره فارؽ التحػیالى

A

دروس جبزانی جهت بایگانی در پزونذه

A
ارسال پزونذه به کارضناس اداره فارؽ
التحعیالى توسط رئیس اداره فارؽ التحػیالى
ارجاع پزونذه دانطجو به هوزاه فزم فزاغت اس
تحػیل به کارضناس هزبوطه در اداره تحػیالت
تکویلی جهت رفغ نقع فزم

در غورت کاهل نبودى فزم فزاغت اس تحػیل

بزرسی پزونذه توسط کارضناس اول اداره
فارؽ التحػیالى
رفغ نقع فزم فزاغت اس تحػیل توسط
کارضناس اداره تحػیالت تکویلی
بزرسی هجذد پزونذه توسط کارضناس دوم
اداره فارؽ التحػیالى

ارجاع پزونذه به رئیس اداره فارؽ التحػیالى
جهت بزرسی نهایی

ارسال فزم فزاغت اس تحػیل به دفتز هؼاونت آهوسضی
جهت اهضاء ( توسط هذیز اهور آهوسضی و هؼاوى
آهوسضی دانطگاه )

ارسال فزم فزاغت اس تحػیل به دبیز خانه حوسه
هؼاونت آهوسضی جهت ثبت

ارجاع فزم فزاغت اس تحػیل به کارضناس اداره فارؽ
التحػیالى جهت ارسال آى به غورت پورتال به وسارت
هتبوع

پیگیزی دانطجو در خػوظ دریافت ضواره و تاریخ فزم
فزاغت استحػیل اس دبیز خانه حوسه هؼاونت آهوسضی
دانطگاه

هزاجؼه دانطجو به اداره فارؽ التحػیالى جهت دریافت
گواهی هوقت تحػیلی یا غذور تائیذیه تحػیلی

