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بخش سامانه مدیریت آموزشی)سما( و انتخاب گزینهه رروواسهت    /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای  -1

 امه فارغ التحصیلیاصالح کارن

 
 

 ررج نام کاربری و رمز عبور  -2

چنانچه تههاکنون نتههبت بههه اوهه  .  شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استنام کاربری و رمز عبور   ✓

 مراجعه نمایید.  "کاربر جدید هتتید"ثبت نام مربوط به   ءشناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینه
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بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشجو وجههور راشههته باشههدر کههاربر وههب از ورور بهها یکههی از شههماره   کهرر حالتی ✓

های ریگر نیز رسترسی راشته باشد. برای این منظور کافیتت رانشههجو رانشجویی  ها می تواند به اطالعات شمارهرانشجویی

 ر رهد.تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغیی

 

 

 

 

 

 

 کارنامه اصالحانتخاب گزینه تطبیق واحد و  -3

 

 .را انتخاب نمایند  «کارنامه  اصالحتطبیق واحد و »توانند آیتم  با مراجعه به میزکار میوب از ورور به سامانه   انشجویانر ➢

 فههارغ برای مورر نیاز  حدنصاباز    کمترتعدار واحدهای گ رانده ایشان    مجموعفرایند نبوره و    مشمول این  رانشجوچنانچه   ➢

 .به ررج رروواست نخواهد بور  جازماشدر  ای رر کارنامه وور راشته بنمره نرسیده رانشجوالتحصیلی باشد یا  

 رروواسههت ثبتاز  قبلرروس  این قطعی نمراتهایی که گ راندن وروژه و کارآموزی اجباری است ثبت رر رشته  همچنین ➢

و  (ر ریاضیات و کاربررها و علههوم کههامپیوتر )فیزیک وواهد شد. رشته های علوم وایه   کنترل  سیتتماتیک ر بصورت  رانشجو

  د.قاعده متتثنی هتتن  این به بعد از 96مهندسی عمران و مهندسی شیمی وروری   هایرشته



 یهها  ر »مشههمول اوراج)مشههروطی(««فعههال»وضعیت هههای  بایتت معتبر باشد.  می  رانشجوفرایند وضعیت آموزشی    اینرر   ➢

 .وواهد بور  لقابل قبو  »اوتتام ورونده)فرایند تتویه حتاب(«  

 .که متقاضی او  مدرک کاررانی هتتندر نخواهد بور  مشمول رانشجویانیفرایند   این ➢

 

 انتخاب وضعیت تطبیق واحد  -4

را انتخههاب   «انتخاب گزینههه تطبیههق واحههد»  بایتتمی  رانشجور  تطبیق واحد صورت پذیرفته باشد  قبالرر صورتیکه    )الف 

 قبههول فابههل  PDFتصههویر و مجازفرمتهای )و یرفته توسط رانشکده را بارگ اری نماید.  انجامطبیق واحد فایل تصویر ت نموره و

را انتخههاب  اصههالحتواند رکمه انتخاب رروس جهت می  رانشجووب از بارگ اری صحیح تصویرِ برگه تطبیق واحدر    (بور.  وواهند

 .نماید

 

نمههایش راره   «انتخاب گزینه تطبیههق واحههد»ر گزینه  باشد  نداده  انجامتطبیق واحد خود را    قبال  دانشجورر صورتیکه    (ب

رهههد. رر صههورت تاییههد کارشههناس آموزشههی   انجههاموههور را    یرانشههکدهبایتت ابتدا تتویه حتاب راولی  می  رانشجو  و  هنشد

بورن تطبیق واحدهای گ راندهر رروواست بههرای بررسههی  بالمانعده و کامل تتویه حتاب راولی رانشک انجامبر  رانشکده مبنی

 . وواهد گررید  ارسالآموزشی   و تایید معاون

 



امور مربوط به رروواست  توانند با مراجعه به بخش گررش مدرک کارتابل ارجاعی وورر از انجام رانشجویان رر هر بخش می

  وور اطالع حاصل نمایند.

 

  ای رانشجو توسط کارشناس تایید نگرررر مراتب با ذکر علت به کارتابلکدهنشچنانچه به هر علت تتویه حتاب راول را

رانشجو ارجاع راره وواهد شد و رانشجو موظف است وب از رفع نقص اعالم شده توسط کارشناسر مجدرا فرایند را آغاز  

 نماید. 

معاون آموزشی   بهتطبیق واحد تایید تتویه حتاب توسط کارشناس آموزشی رانشکده رر وواست برای تایید صورت   رر 

موارر  اصالح  انتخاب رروس و مجدرا برای ر رروواست محترم آموزشی ارسال وواهد شد. رر صورت تایید معاون  رانشکده 

 . نتبت به انتخاب رروس اقدام نماید بایتتبه کارتابل رانشجو ارجاع راره شده و رانشجو می ر رر کارنامه

ویههام« نمههایش رر صورتیکه معاون آموزشی رانشکده با رروواست تطبیق واحد رانشجو موافقت ننمایدر یک ویام رر »سیتتم  

 راره شده و علت عدم موافقت قابل مشاهده وواهد بور.

 انتخاب رروس جهت اصالح -5

قابل مشههاهده   در کارتابل دانشجوتطبیق واحد رانشجویان توسط معاون آموزشی تایید شورر رروواست تایید شده    چنانچه

 وواهد بور.

 .رروواست اصالح کارنامه رسترسی راشته باشیدبه توانید  می  «جهت اقدام» ءو گزینه با انتخاب کارتابل



 د.  ی و نظرات اعالمی را رریافت نماید گررش رروواست ارسالتوانمیرانشجو    «گررش مدرک»همچنین با انتخاب  

و مههدارک را   کههررهتطبیههق واحههد اقههدام  انجههام رسههتی  نتبت به    رر صورتیکه رانشجویان قبالًهمانطور که قبال اعالم گرریدر  

توانند رروواست اصههالح کارنامههه وههور را ثبههت بارگ اری نموره باشندر نیازی به طی مراحل فوق نبوره و وب از بارگ اری می

 نمایند.

بایتههت ر رانشههجویان مههیشور. رر بخش اطالعات رروواستبا انتخاب رروواستر صفحه رروواست اصالح کارنامه نمایش راره می

 انتخاب نمایند.  ررروواست  ها را براساس شرایطِابتدا یکی از تعهدنامه

نامههه شههماره بایتت تعهدمی رباشد نداشته استفاره از تتهیالت مربوطهتمایلی به  نداشته باشد یا  ای  چنانچه رانشجویی ررس افتاره

 ءرانشجویانی کههه از تتهههیالت اصههالح کارنامههه  ءرا کلیک نماید. رر غیر اینصورت کلیه  «تایید و ارسال»را انتخاب نموره و رکمه    2

را انتخههاب   1تعهد نامه شماره    بایتتمی  رنمایندوور می  ءاثر نمورن نمرات افتارهزمان فارغ التحصیلی استفاره نموره و اقدام به بی

   (ثبت نخواهد گررید.کارنامه  ررصورت عدم انتخاب تعهدنامه رروواست اصالح ).  دنماین

 »تایید و ارسال« امکان بازگشت و تغییر درخواست وجود نخواهد داشت. ءدر هر حالت پس از انتخاب دکمه

را که رر طول تحصیل وههور موفههق بههه گ رانههدن همههان   ایواحد افتاره  15توانند  هار رانشجویان میبخش تعهدنامه  انتخابوب از  

 رنههدارگ رانههده    ءنمههره  رانشجو رر آن رروس  برای اصالح کارنامه انتخاب نمایند. به رروواست رروسی که  باشندر  واحد ررسی شده

 واحد نیتتند. 15همچنین رانشجویان مجاز به انتخاب بیش از  ترتیب اثر راره نخواهد شد.  

 2 

 

 

 1 



گ راندن ررس معارل از همان بتته قابل قبول وواهد بههور. همچنههین رروصههوص رروس  روصوص رروس گروه معارفرر    تبصره:

اصههالح  لحههاش شههده باشههند نیههزواحد تطبیق  راشته و ررهای مختلف عنوان یکتانی رانشکده مشترک رر ورریب و رروسی که رر

 .کارنامه صورت وواهد و یرفت

ایجههار باعهه     گرفته شده است که انتخههاب رروس موجههور رر ابتههدای لیتههترنظر    بخش به نحوی ررترتیب رروس رر این    نکته:

 کل رانشجویان وواهد شد. لبیشترین اثر بخشی رر ترمیم معد

بایتت رکمه »تایید و ارسال« را انتخههاب نماینههد. بههدین ترتیههب رروواسههت واحد افتاره می  15رانشجویان وب از انتخاب حداکثر  

 رانشجویان متتقیماً برای کارشناس مدیریت امور آموزشی رانشگاه ارسال وواهد گررید.

ارسال شده را مالحظه نمههوره و از مراحههل گههررش   ءتوانند رر بخش »کارتابل ارجاعی«ر نامهوب از ثبت رروواستر رانشجویان می

 مههدیریت کاری بررسههی شههده و رروس مههورر تاییههدِ ءمدت یک هفته فهای ارسالی حداکثر ظرکار اطالع حاصل نمایند. رروواست

 د گررید.  ناثر وواهرر وورتال آموزشی رانشجویان بیوب از تایید کارشناس  ر  امور آموزشی

ررصورتیکه ابهامی رر رروواست رانشجو وجور راشته باشدر کارشناس مدیریت امور آموزشی با ارسال ویام یا برقراری تماس تلفنی 

تواننههد رر هنگههام . همچنین رانشجویان مههیداررموزشی وجور نآره و نیازی به مراجعه رانشجو به مدیریت امور  ابهام را برطرف نمو

 رج نمایند.ر  «توضیحات رانشجو»را رر بخش  نظر وورتوضیحات مورر    راصالح کارنامه  ررج رروواستِ

 

 مدیریت امور آموزشی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


