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   التحصیليروال کلي فارغ

 
گردد. در پايان هر نيمسال كارشناسان گروه آموزشي مربوطه موظف  بفه التحصيلي وي آغاز ميپس از اتمام تحصيل دانشجو، عمليات فارغ

تفوان مفر بفا اسفتهاده از گشارشفات م تلف  ميباشند. جهت اين اها ميالتحصيل و جلوگيري از ادامه تحصيل آنشناسائي دانشجويان فارغ

 تطبیق  واحقدالتحصفيلي ها اقفدام نمفود. اولفين گفام در فارغالتحصيل شدن آنالتحصيالن نيمسال مشبور را شناسائي و جهت فارغفارغ

تحصفيلي دانشفجو، در آخفرين تفرم  التحصیليفارغهاي با ثبت يکي از وضعيت ،باشد. در صورت كامل بودن دروس گذرانده دانشجومي

شود. راكد شدن دانشجو بدين معني است كفه از آمفار دانشفجويان شفاغل  راکدالتحصيل اعالم نمود تا دانشجوي مربوطه را فارغ توانيم

 گردد. انواع وضعيتهاي فارغ التحصيلي و معاني آن به شرح زير ميباشد :حذف شده و كليه عمليات در سيستم براي دانشجو مسدود مي
 

 وضعيت عمومي براي اعالم فارغ التحصيلي( التحصیلغفار( 

 التحصیل با نقص پروندهفارغ 

 

 ثبت وضعیت فارغ التحصیلي یا خروج از تحصیل براي دانشجو
 

التحصيلي يا خروج از تحصيل بداليلي نظير : اخراج انصراف، خاتمه دوره مهماني، انتقال به دانشگاه با خروج دانشجو از تحصيل اعم از فارغ
 ديگر و ...، بايستي وضعيت خروج دانشجو در آخرين ترم تحصيلي وي درج گردد.

 
 دانشجو. التحصیليعملیات فارغ زيرمنوي -التحصیلي و خروج از تحصیل دانشجو  فارغ منوي .1

 انتخقا زنيم. دانشجوي مورد نظر را را مي جستجودر صهحه جستجوي دانشجو، شماره دانشجوئي را وارد نموده و سپس كليد  .2

 شويم. التحصيلي مينموده و وارد صهحه عمليات فارغ

 

 
 

 .بشنيدرا  ثبتالتحصيلي دانشجو را وارد نموده و سپس كليد جشئيات فارغ، التحصیلياطالعات فارغينک با ورود به ل .3
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را حتمفا  جهت اخذ خروجي صحيح براي  اداره فارغ التحصيالن  تمامي فيلدهاي  نمايش داده شده در صهحه ففو   نکته قابل توجه :

" ليست دانشجويان جهت ورود اطالعفات تکميلفي "،در صورت ثبت اطالعات فو  اين موارد در خروجي گشارشورود اطالعات نماييد

 نمايش داده مي شوند.
 

 
 

 گزارشات  فارغ التحصیلي راهنماي 
 

 به تهکيک جدول ذيل مي باشد : فرم هاي فارغ التحصيلي -التحصیلي و خروج از تحصیل دانشجو  فارغ منوي .4
 

 

 نوع نمايش رشنام گشا ردي 

1  
 

 فرم هاي فارغ التحصيلي

 فارغ التحصيليفرم شماره يک 

 فرم تسويه حساب دانشجويي 2

 دانشنامهتاييديه مدرک  3

 تتاييديه گواهينامه مدرک موق 5

 بتاييديه مدرک گواهينامه مصو 6

 چک ليست صدور گواهينامه موقت فارغ التحصيلي 
 

 

مربوط به پارامترهاي خاص كه شامل حتما در صورت لشوم مقادير  فو گشارشات در زمان ثبت اطالعات در صهحه ي پارامترهاي  :1نکته 

گشارشات نيفش تا به همان فرمت در خروجي  نمائيدورود اطالعات مي باشد را عط  به نامه به تاريخ (  –عط  به نامه شماره  –)توضيحات 
 نمايش داده شود.
 

 

 – روج از تحصقیل دانشقجوالتحصیلي و خقفارغ منفويجهت اخذ گواهي هاي ريش نمرات داخلي و يا قابل ترجمه از طريق  .5
 به شرح زير اقدام نمائيد." گواهي ریز نمرات" زيرمنوي گشارش

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوع نمايش نام گشارش ردي 

1  
 

 گواهي ريشنمرات

 اخراجي/انصرافي–گواهي ريش نمرات 

 فارغ التحصيل–گواهي ريش نمرات  2

 قابل ترجمه-گواهي ريشنمرات 3

 درس دروس گذرانده شده به تهکيک نوع 4
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بفه شفرح زيفر  کارنامه کليگفشارش  - کارنامه تحصیلي دانشجو جهت اخذ گشارش كارنامه تحصيلي دانشجو از طريق منوي .6
 اقدام نمائيد.

 
 

التحصقیلي و خقروج از تحصقیل فارغ منفوياخذ گشارشات گواهينامه هاي پايان تحصيالت و دانشنامه هفا از طريفق جهت  .7

 زير اقدام نمائيد.جدول  به شرح گواهینامه پایان تحصیالتزیرمنوي –دانشجو 

 
 

 

 

 نحوه ي دریافت خروجي اطالعات فارغ التحصیالن جهت ارسال به اداره ي فقارغ التحصقیلي :و بسیار مهم 2نکته 

 سازمان مرکزي

 
ليسفت دانشفجويان جهفت ورود "نفوع نمفايش "منوي ليست دانشجويان فارغ التحصيل"از طريق گشارش در پايان فرآيند فارغ التحصيلي 

سفازمان -براي اداره ي فارغ التحصفيلي، را دريافت كرده و پس از كنترل صحت اطالعات  (Access) اكسسخروجي  "ياطالعات تکميل
 .گرددارسال  مركشي

كه در مديريت وضعيت دانشجو ثبت  نيمسال فارغ التحصيلي دانشجودر اين گشارش نيمسال مربوط به قسمت پارامترهاي عمومي را معادل 
 شده است وارد نماييد.

  جهت نمايش اطالعات صحيح و كامل در اين خروجي بايد اطالعات سوابق تحصيلي دانشجو در صورتي كه در سيستم آموزشفيار
نسفبت بفه ثبفت سفوابق  "سوابق تحصفيلي"دكمه ي -زيرمنوي جستجوي دانشجو-وجود ندارد از طريق منوي پذيرش دانشجو

 را دريافت كنيد. اكسستحصيلي )مدارک پايه( اقدام نمائيد و سپس خروجي 

 نوع نمايش نام گشارش ردي 

 كارنامه كلي تحصيلي دانشجوكارنامه  1

 نوع نمايش نام گشارش ردي 

1 

 گواهينامه پايان تحصيالت
 

 گواهينامه موقت پايان تحصيالت

 گواهينامه موقت بدهکاران 2

 كارشناسي-دانشنامه مقطع كارداني 4

دكتري -دكتري ت صصي-نشنامه مقطع كارشناسي ارشددا 5
 حرفه اي)عمومي(

 3856-مدارک مصوب 6

 55000-مدارک 7

 8464-مدارک 8
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 ،بايسفتي از طريفق دكمفه  پس از توليد گشارش جهت ارائه فايل گشارش به اداره فارغ التحصيليAccess  دكمفه قرمشرنفد در(

 را دانلود كنيد. Accessتصوير زير(، فايل 

 
 

  سفپس فايفل دانلفود شفده را بفا نفرم اففشارMS Access در قسفمت  بفاز كفرده و اطالعفات محمولفه مفورد نظفر خفود را را

Mahmoleh .اطالعاتي نظير شماره نامه، تاريخ نامه، تعداد مدرک. همچنين مقدار  وارد كنيدId  بگذاريد. 1عدد حتما را 

 
  در نهايت جهت چک نهايي، قسمتMadarek  را به كمک گشينهOpen اطالعات دانشجويان را بررسي  باز نماييد و صحت

 كنيد. Saveكرده و فايل را 


