فرایند مراحل فارغ التحصیلی و دریافت مدرک موقت:
 -1ابتدا از ثبت نمره پروژه و کارآموزی مطمئن شوید .پس از ثبت نمره در سیستم خود با مراجعه به کارشناس رشته خود درخواست فراغت
از تحصیل (تسویه حساب ) دهید .
 -2پس از تایید کارشناس آموزش مربوطه نسبت به دریافت فرم تاییدیه فارغ التحصیلی و تسویه حساب اقدام و پس از تکمیل نمودن فرمها
و دریافت تاییدیه از مدیران محترم گروه و پس از تکمیل فرمها را به کارشناس رشته خود تحویل نماید.

(درصورتی که پرونده شما ناقص باشد بعد از برگشت درخواستت توستک کارشتناس مربوطته هررته ستریعتر بته کارشتناس
رشته مراجعه نموده و نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایید).

مدارک الزم برای تکمیل پرونده و ارسال درخواست به بخش فارغ التحصیالن:
اصل گواهی موقت دوره متوسطه
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 .2اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی
 .3اصل مدرک پیش دانشگاهی
 .4اصل مدرک دیپلم
 .5اصل تاییدیه پیش دانشگاهی
 .6کپی صفحات شناسنامه
 .7کپی کارت ملی
 2 .8قطعه عکس 3*4رنگی بروز بدون پشت نویسی
 .9یک عدد تمبر هزار تومانی از بانک ملی سرخیابان استادان
 .11کارت دانشجویی
 .11در صورتی که دانشجو قبال در دانشگاههای دیگر پذیرفته شده و از آموزش رایگان استفاده کترده باشتدا ارا ته نامته استتعالم
سنوات و استفاده از آموزش رایگان از آن دانشگاه الزامی است
 .12کارت معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه
 .13رنانچه دانش آموختگان آقا برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت را بدون غیبت اخذ نموده باشند صدور گواهینامه موقت در مدت
اعتبار برگه اعزام به خدمت بالمانع است
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برگه اشتغال به تحصیل از مقاطع باالتر با شماره نظام وظیفه(در صورتی که دانشجو در مقاطع باالتر تحصیلی پذیرفته باشد)

( برای تسریع فرایند فارغ التحصیلیا دانشجویان گرامی می توانید قبل از شروع نیمسال آخر با مراجعه به آموزش کارشتناس
رشته مربوطه از کامل بودن پرونده مطمئن شوند)
 -3بعد از تایید فارغ التحصیلی از گروه تحصیلی مربوطه و تسویه حساب به کارشناس فارغ التحصیالن مراجعه نموده و برای
ادامه فرایند دو قطعه عکس بروز و یک عدد تمبر به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

لیست افرادی که گواهی موقت آنها آماده می شود در قسمت مربتو بته معاونتت آموزشتی و پهوهشتی در ستایت دانشتگاه
 www.uut.ac.irاعالم می شود .دانشجویان گرامی با مراجعه به این قسمت در صورت آماده بودن مدرک موقت برای دریافت
گواهی موقت طبق جدول زیر به کارشناسان فارغ التحصیالن مراجعه نمایید.

